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ول!11كثيرابق!أرطبدة

2005هـ-1426

محفوظةالحقوواجميع

1لطبعطرقبكلمنهجزءاوالكتابهذاطبعيمنع

المصموعوالمرنيلهمَصجيلو!ترجمةولهنعَلوولهتصوير

منخطىبإذنإلاالحقوقمنيخرهاو!حدوبيو

أف!تئم2!ئئأ
"

التوؤيعوالننت!روللطباعة

بيروت-دمشق

لط:9!لاالرقح

وشخصياتتراجم:العوضرع

النبويهَالسمِرةوالعسمشرلَون:المنرانم

خليلالدلِنعمادالدكتور:التأليف

ابمِض:الورقفىع

واحدلون:الطهاعةألوان!

،28:العفحات!عص

2*ل17:القياسح

سلوفانفني:التجليصنوع

ئه.!لةالرؤن!

للطباعهَالعَماطيدار:الطهاعبالتنفيت

للتجديدالبعينوفؤادمؤسسة:التجلي!

!!1/اا!ء.كل..آَقيةكل!!!!دأ9أبلَيً !1؟21ا،،/لمإء.ء

as

1لببيبناء-سيناابنجادة-حلبوني-دمائمل

22284502243502-2225877:ئف311LA:*.ص : u.sU

لهحدلِقةبناء-الأصلىس"دخلف-حيدرابىبرج-ليروت

03/204459:جوال-01/817857:ئلداكس-113/6318:.بص
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تع!أَل

لدِّيْن!فِيْألدّكمؤُبىَمختمادأ

20ص

ذاإبخزئخ!

رمَعتَق+هيزت
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اساسيةملاحظات

!اي9ك!!ال!ث!بلم9

!

أل!عالثعيةم!احظات

!--..

ا!حر

ثقافف-درجةكانتهميما-مالمساأنالبما"ايةفينالأحظأنيجب

البدهياتمنشبكةاعحَبارهص!مي!اوفةتال!يرةسعلياتدحيخعاول

والرواياتالأخبارطرية!عنمباشرةإليهتأتِلمعيو..ضالحسسآَحمات

نإلمجل..فيهعشكوكاَالآخ!صبعخحمغاوضعيظاَبعخحمياقص!ي"قا-التيالشاريخيذ

عليهمحمدعنواحداَتاريخياَكتاباَحياتهفييخرألمال!مساحعينبعصس

المتدفقةبالروافدأشبهكانتحيويةَأكثربطرقِجاءتهإنححا..ضالسا،مالححا،د

ومن،والحديثالقرآنهمعتعاهملةل3خامنننهرأ،تصيرلكا!!ا!!شتتالخي

بسيرةِطيبةِمعرفةِعلىيكونأنعابتحئمالتيالإيححانتةتجربتل،اخ

عريضةِخطو!علىيقوم،عامثاقافيئاجتماعيئعرفِل،اخدشة!لوضسولة

زمني؟تقليدِخلالمن..السيرةأحداثبصددتماماَعايغاهمتغةبوتئاصيل

تعاطفِلخا3من..آخرإلىمسلمِجيلِمنالسيرةحاتائة!بواسعلتهتتناقل

..والسلامالصلاةعليهالرسولبحياةيتعاًقىماكلإزاتنْيًيضيدهـتضديرِ

للسيرةالتاريخيًةالحقائقفيتوغلهفإنتخضصاَ،الأكأللمثقفوبالغسبة

جميعاَ.الروافا-هذهإلى-شاثلا؟-آخررافداَينحميف
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النبويةوالسيرةالمستشرمونبم

المسلمموقفتجعللكيتتجقَعأنتلبثما،كافةَالروافدهذهولكنً

فياًلإاللهم،المسلمهذاموقعكانأتاَ!يهـواحداَ.الرسولسيرةمن

لَلك،أوةجرَذلابهذهالإسا،معلىالخارجينعلىتقتصراستثنائيةحالاتِ

إسلامية.غيرمصادرَعنمضادةَتأثيراتِتلقوْاالذينالدارسينبعضوعلى

مشاعرنسيجهفيتتغلغلالذيالسيرةمنالمخوخدالموقفهذاإن

السيرةفييجدوالذي..واليقينوالمحبةوالإعجابوالتمَديرالاححرام

الاستشراقيةالدراساتفييجد،إليهايحتميالتيالعقيدةعنمتكاما،لَعبيراَ

وما،بداهاتهعنصريحاَوخروجاَمسلًماتهعنَابُرغتالسيرةعن)الخارجية!

بالجروحوالبداهاتالمسقَماتهذهلإصابةمتعذدةِمحاولاتاعتبارهش!مي

نجدهابينمامعينةِحالاتِفيإلا،يقيضهفيفعلئهاتفعللنوعي..والكسور

.روفُنلاوالاشمئزازإلىوأعضفاالحالاتأغلبفيتدفعه

أسبابهاوترتبط،الغيبعالمإلىجذورهاتمتدواقعةمعالجةأنمعهذا

ورسولهسبحانهالنَهنِحبمباشرةوصلهمزة)الوحى(فيهاويكونبالسماء،

ححاَتعبيراَليكونواورسولهالثهعينعلىالمنتمونظا،لهافيويترتَى،الكريم

بحاليمكنلاكهذهواقعة..بعدهممنللقادمينحسنةَوقدوةَ،إيمانهمعن

وأ.للكيمياء.مختبرفيوالعناعروالذزَاتالجزيئاتتعاملُكماتعاملَأن

بل،المهندسينتصاميمعلىالمساحاتفيوالزواياالخطوطتعاملكما

..أصيلِدينيبعدِبأفيترتبطلاالتيالتاريخيًةالوقائعتعاملكماولا

والمؤثراتالعواملمنوشبكةِ،خاصِنوعِمنتجربةِبمواجهةهناإننا

الاعتصادقيالمنطقيئالتحليلعلىوتستعصي،العقلمملكةحدودعنتسدُ

الصرفالععَللمقولاتالخضوععلىقسرهامحاولةفإنَثمومن،المألوف

تستعصيولاحيحاَ،خاطئهنتائجإلىيقودلاالمتوارثةالمنط!ومعطيات

جريمةاعتبارهيمكنبمايقومإنهبل،فحسبآخرحينأالظواهربحضعليه
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اماسيةملاحظات

ب!ف3تاَكاب،!ح*!"ثإاالب-ثحا،تخخ!محاواتار،الأش!طلمنبشكلِقتل

.**،--ااهـ!هت،"ات-8الاتتأفيعنبعيدأمطاكأسكونحالة

-"ا!""

..!هاء!ل؟حا-اه،هـسج*ا-بِاغتحبب!ع(،؟روَوال،والغيب،الدينإن

"خس!.."ا-طتتالأإفيكابلَأصاءفصا-ايأذالهئخاأرالحشبمئدرروليس

هـترط،،*ت-!اء-أا؟تد"سا-،ْضبجا-د،داَرادخا،1عحمضاَأ\كأ1المساحات
"-----

..والمئطتالععل

-ا-ث%لنبرتا-خ!ق(هـذااثثاررست!ثسااحيمانناق!ض!ثنحن-إتنا

ثت!جااات،نجخه،د!آت:ثافحست!ثسكَا؟تدجححاالنغ!تل!تيرهماتجمإلىننتبهأذيجب

له.عسوأضريخيئلضاا

اصتَبادبتهجاَلإ،بطهنيضتة-،بجةا-تاالضةرخاراساهمنإنة

!ب،تظمهاط-يب!باا-ت!ا1فثصحا،8احت!يستثافسب.دكيا؟تفيء!ي!بتلاو

دإيسه-تحهصاءا8اءخااهـيهفىخغلهووا*استدبعةر..السابتةبالبدا!ات

بالحخجاضد،ديآ"صغا*خت9طاء،!كهـيه!ادلحنهاالسب!دجسما-صتْحث!"اافحسل

.اجا"اوو.اغاكأرذالغدهاثبات،الاستتاجات

تهـد-داجاداالإسا*د-تااصطءهـقفايخا-النالحالتجنكاخافيوحو

اءجرد.ا،*-بئ!ب!خها-ظدآقثآديحخ!أ..بنجشىاللَهلرس!

ائي

اقيمإذاالكاصبيرالحمعحماضخا،رالعطإن.اكأهـ.الحمسألةنفشبأنلنحاول

الجحعاليال!أثبس:ا.لأساسيةثهملهثس!كأشى!طينسيغخاَفإنةخاطحةِاسسعلى

منتححةخهالتيالعاحسيةرال!حغو*،ت،الوجدانيةرظيغتأداءمنيم!خَهالذي

الحيوية.وظيخفاداء

أخرىسسألةاتة*كتاكمرليستلزم،ث"اخبرجهِ)السيرة(فيال!بحثإن

متحماسذمنفخكعحعايوفىأنيحعكناللذينالشرطينححذينالبشريالتاريخفي
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مطببلأرطس!5الهسثثسهر*ببم

***!***51،**8("باخضيخض!ىالأموكشعيْةعلميةأسصعلىيقومسليثم

هـ*هـ!فىاس!خث:***ا*اسرإابحح!صانةتاجةتالتيالخاصَةجمالتتهعناصرويمتلك

*إ،هـبتهـاصىثثت،*ااسرفاهاابإبصذبماالعالمصياغةإعادةفيالخطير

..والحياةالكون

*،بأآثإثت،!ة*"*-اانيباتيب(ا\فشثصكا1)الضسييئالبحثمناعجكانتوقد

*--*-(إالإ*-ت!صطساحآأنرطاخخيب!ةاركانت.كليغحما.أوالشرطينهذين
*"ا"

-ثتغ-ا!:َث8*ات؟حا-اا"سغاتةءت!!آفىر!"الرسولحياةعنوتتحدث

**"،-ا%*ت*""ثأتيق!بغ!همستر،-دوقسحماترمالأمحَوجغاَلَحمل

يرحأئة.11تن،:"*ا*ربف،"ت(ر**اضغانت.الخبؤد.روحغيرأخرىوروحِ

كيما*افغا،!هـحثتط،هثه!ااْض1،،س!تلأنناا!ا"اعنفتنبنتائجغاإلت
".-"ء-*

تقيا-بتا!ى،اصأثبثتا؟هبفي!اخب-اارشخئتميةسالةاليعصرمسامصة

ت!خثاثت.ء%-ث!قيا..اتحاضي!ضباالتخةوودصتنئسهالعاليبالمستوى

ب*هـ،*ظ!ت"تر5يابسددء،دكاتنس!ء!صلمئاييسالسيرةحاقانق

8(هأتفا"تافى!طت8إشهلحغغاتغما"1تأإلىالطضغةبالظيموتميل،أصيل

.!إالبشاعةإلىتؤول

!صء

13ـه

علبتاخبغا!أيضهِ*خهجاْيختثحيئلاسب!دالجاذالئهمالتظح،انانيجب

أث"،اي*نهاا"تح!افيتهيمايمأرافتئادلرانثالأثة،شروطاواْدوارِأو

..هإهالافهممهمةفيفادحأ

11فإأ،:11ها!ار،الإبهصانفهيالأساسبةالأولىالطبفةفأفَا

،،"إعتغوماليما!ا،الرحي(زحظيئة!كمحمدلرسالةئيب!يغلاالمصدر
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بماساسيةملاحظات

مسبقِ،حكمِبغيرموضوعبئموق!اعتمادفهيالثانيةالطبقةوأما

الفهم.عملتةتعظلأنشأنهامنالتيالإسقاطاتكليتجاوز

الجسدةالإحاطةضرورةعلىلَقومةفْرِص)تقنية(فهيالثالثةالطبقةوأما

بطرائقوانتهاءَ،ةيلَؤألاالماذَةوجمعباللغةبدءاَ:التاريخيئالبحثبأدوات

..آخرهإلى..والتركيبوالنقدوالموازنةالمقارنة

الدائرةهذيفيوالإبداعالتمكنحدبلغواقدالغربمِونكانوإذا

بمعنىعلميًةأعمالاَيقذمواأنيستطيعوالمالأمرنهايةفيفإنهم،الأخيرة

بسبب،الفهمحافَةمنالاقترابعلىحتىقدرواولا،3السيرلواقعةالكلمة

احترام:الأوليينالدائرتينمععلصَةالأكثرالخعامليعوزهمكانأنهم

فإنًهالأولىالنقطةبصدد..الموضوعيئالموقفواعتماد،الغيبيئالمصدر

الأخيرينوبخاصة-والماذئينالنصارىالغربيينمننطلبأنعلينايصعب

منولكن.مسصحيلاَ.يكونلِكادأمرإنهبل..كهذابإيمانالتحقُهت-منهم

أريدإذاالتحققهذامنلابدًفإنًه،للعلمالشاملبالمافهوم،علميةِناحيةِ

حركةباعتباره،الغيبيةالخلفيةذياهجِمسنحبكةومتابعةالسيرةواقعةإدراك

.الأرضترابفيمتخققةبشريةَتجربةَوليسإفوق(منقادمِسماوفينِلد

تجاوزهالغربئِالباحثعلىيؤخذممافإنً،الثاكيةالدائرةبصددأما

وحررالتزامها،حاولأنهفلو..السيرةمعتعاملهمناهجفي)الموضوع!ة(

علىقدرأنهولو،والنفسيًةوالمذهبيًةوالمكانتهَالزمغيةالشدعواملمنعقله

تقديممنسيتمكنكانفإنه،المرحليةالإسقاطاتوضغوطالنسبتاتتجاوز

..وإيقاعها،وتركيبها،الواقعةروحإلىوأقرببكثيرِ،أنضجأعمال

بحديمثل،المسحشرقأوالغربيللمؤرخالسيرةفيالبحثمنهجإدن

..العامونسيجهاالسيرةلوقائعالحقيقيئالفهمعنيصذُهجداراَذاته
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ةالثد*!لأرطبهـo؟لهستبهوبم

+!نماا

*حتبفء-اغ،ادب!ةالصو5،فينالإ!ينالمست!ثصمنأفيمناقشةإن

ب!فانة؟ت!!!كاباه!ئ\الهثبخآةتةخ!بالأ،والعظ،تةالتاريختةوالجزثياتالتفاصلِ

إثأث؟د؟اب-ثت؟صافىبنئسهريستها،ث،السعلحعلىيضحزَكموقوتِنقدِ

ا"تحاث.ثااثاخسوأتنبتتظاالشيالعصِقةالجذورعنيبحث

لا*فىبتانج!ظيهغاأتغهفيانياالخاعلىالطمنهجحيالعميئةوالجذور

!تء*8ت!غناصداتغيهت-اغايا-يخخاننهتحأناستطعنافإذاالمستشرقين

تان-استث*ة!بئسهاء*اختلاث\ا1تياضتَعيضمخخمتالذبَالمنبعمعرفةاستطعنا

مح!بجا-تسيةي!1ملاتخنفورب..وافضا*غهاالخف!دالثححارحذدآتتالتيالأسس

5جتفِهيت-ا!دخه!ت؟ثتالسب.دفيةتعالجخاالإماليوويحين..الطريىَ

.ينيضاَ.صَب!لاكليستنبيئسيرةمعيتعامل

آ-!

تد%صداَلمحببص-اتغاءتانغاغمأبالرةلتئاتبالاجديردما،حغلة!منالك

احشلا"ايخنوكا!حماالخخاترر!لإيزذكُافا-،اي،اشلاالوضَحَلكاص،الوضوح

..المعروف

اكححعالىعناصل!حي\أدالسيرفي-لو*اعبصغةِ-الحعستشرقينبحثإنَ

الأتبرتقاخحسم!بجحئحالحععروفةالحسابيةالاستحالةليشبةإنةبل،البدايةذ!م

منالكإن..ثمانيةالحاحسليكاصنانيمكنلاإذ..م3أقاثالأثةمع-مثلاَ-

..8:حدآمنداراَتشكْللكاصتتجطعحأنمنالأرقاميمكنلانوعياَخا،فاَ

وفق!الرسولسيرةيدرسواانيريدون-بعامةِ-المستشرقينإنَ

ضنحانجهاالسيرةل!سيجصحيحِفهيمتحاقيقالمستحيلمنن3تجعاحالتين

*حرلها.تمحورتالتيالأساسيةوالغايةصوبهاتكَزحتالتيوأهدافها
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بماساسهةملاحظات

نأوبين،بالغيبيؤمنلامادياَ،علمانياَ،يكونأنبينفالمستشرق

..الصصرانيةأعقبتالتيالرسالةبصدقيؤفنلانصرانياَاويهودياَيكرن

الإسا،ملعقيدةتاريخياَتحفيذاَ،وجزئياتهااهلِصافتفي،السيرةكانتواذ

السدىفيوالمنظورالمغتببينالتداخلذاتبل،النيبيةالمرتكزاتذات

لنصرانيةجاءهـلكيتوقفا،أخيرةسماويةدعوةبمثابةكانتواذ،واللحمة

والحركيةالديمومهَعناصرمنتتضقَنهبما،اهَقحموتَحُلالعملعنالمحزَفة

منأكانسواءَ-المستشرقينبينيقففاصلاَجداراَةَضثفإنً..صالاكتحعال

.السيرةفَهمن!بو-الثانيالصنفمنأم،الأولالحشث

تهتحليا3فياجتهدومهما،العقلتةقدراتهالمستشرقأعْمَل؟ه!حما

بالعلوميسمىمماالإفادةوحاولالتقنتةإمكاناتهاسحنفرومهحما،ال!خطئجة

وموضوعية،حيادمنادعىومهما،التاريخئةللحقيقةالححوصلةأرال!ساعا-ة

"طر.اللهرسوللسيرةالكمالإلىأقربصيغةتقديمإلىالبحةراححلغير!فإنه

أعمالإن:القول،الواقععلىتجاوزاَيعدأوغريباَ،ي!صنودت

ترقىأنيمكنلا،هئاَنَغووعمقهبعضهاتألُقعلى،السيرةفيالحمسحشرقين

فيتظلأنإلايمكنولا،الجادةالأبحاثمنلَوْالاالمصافإلىاسابحا

ينساقنفسهالمستشرقوجدإذاالعاشر،وربما،الحالثأوالثانياخظا

الماديهرُؤصتوراءأو،لامانسفعلكماالنصرانيتعصبهوراءبخجابصة

حينأبحاثاَتغدولاإنها..جوزيبحدليفعلكماوالحياةوالعالملاحصون

حقلَاتكونلكيللسيرةوتحويلاَ،العلمباسمبماقدساتناعبثاَرلكنذاك

هذامعالتعاملنرفضأنيجبونحن(؟)الغربيالنقديالعتمللتجارب

فيه.النظرحتىنرفضوانالعبث

183-166الصفحات،مكةفيمحمد:واتمرنتغرمري:الفالسبيلعلىانظر(1) ، 1 VA-

MR؟.Yro - Yrr.
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الن!رلهةوالسصةالمستشرهونبم

بحرفينسبحلاكيالحسبانفيالحقيقةهذهنضعأنيجبإنه

الأساسية،والملامح،الصهائيةالحدودنعرفأندونالمتلاطمةالجزئيات

..!جَل"الثهرسولةرِمسإزاءالاستشراقىِ(البحثالوضعالشاملةوالصورة

..الصفراءالريحلدخولمفحوحةعقيدلَهيبقيأنجادمسلميرضىولن

أبم

لعقيدةوالواقعيالتاريخيالتشكُلبمثابةهىالسيرةوقائعأنبما

والمكانيةالزمنيةالبيثةأنهاوبماتشريصِاَ،ورصيداََةًنسوترآناَ:م3الإسا

يصعبفإنَهجميعاَ،للعالمسبحانهالنَهعنالمبعوثالنبيلجثرمحمدلفعالمِة

النقدلأساليبتخضحصرفةتاريخيةمسألةاعتبارهاميةالإسا3الوجهةمن

النسبتةالبشريًةوالمناهج،المختلفةالتاريخمراحلبهاتعاملالتيوالحليل

..للتشريحمعملاَأو،مختبريةمسألةالتاريخيةالواقعةتجعلأنتحاولاليَ

أساسيين:خطأينإلىالاعتبارهذاقاد،كذلكاعتبرتإذا،السيرةإدن

وأكثرالنسبيةالمناهجمنأكبرأنهاداممافيمهااستحالةفغو:اولهمماأما

.المَاصرةالمحدودةوالتحليلالنقدأساليبعلىتستعصيداعتوماشمولاَ،

بمنطلقاتهالثقةلتدميرالإسلامخصومأمامالطريىَفتحفهو:ثانيهماوأما

منأهمثَةوأكبرثقلاَأكحر،الكريمالقرآنبعد،منطلقوأقي،الأساسية

واكضماله؟وتشكله،المستوياتكلعلىميالإسا3التخقُقبيحة:السيرة

القبولرفضىالمسلمالمثقفعلىيجب-المبدئيةالحاحيةمن-فإنهلذا

علىتكنمهمالأنها..السيرةحقلفيالمستشرلهَينبحوثلنتالْجالسهائيئ

الذكر:آنفيالخطأينتسفطوأنلابذَفإنها؟والنزاهةالحيادتةمندرجة

الدين.هذابأسمسةق!لاوتدميرالفهمعنالاقصور

فيمساحاتتغطيوهي،واقعأمرالمستشرقينبحوثأندامماس!لو

الدوائرفيثقلهاوتفرض،التاريخيالبحثمجالفيواسعةالسيرة
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بم!مهلاحطافىهلا

لمحاتالبحوثهذهبعضفيأنداموما،بعامةالتخصصحةثْاديهنة11

وتعطينا،السيرةلنسيجالإدراكمنالمزيدتمسحساقد.ءض!رعيةهخهبجة8

هذاعلىمعهانتعاملأنبأسفلا،الفهمعلىةنيِعغلاا\دوات1.تالحقليما

معالدراسيالتعاملفيهقبولةصيغةأنهااعتبارعلىابدأ!ليسة-3ساد11

.والسلامالصا،ةعابلغاصسر*بسد

المسلمالعملعلىولمرر،بالأبمضالأصودلهخساحلأَلأأأ-نجا!؟"كأ

لابذَكان،المستترةأوالمكشوفةواخطاؤهمالمححرفةقينالهستشرهـءخليالت

مصدربمثابةتكون،المعطياتلهذهالنقديةالدراساتكأ5!ي،طءاايياتضإهـت

..الطويلالمعغالدربا!عيمافيا،ررصا"اإناتد

!!
الباحثيكونأنالجهدوسعهمايحاولات(خانعهخس)*بِ!إذ

خطوةليخطوإنهبل،ومعاصريههف،اسأأخعلاءيتجاثزفياصإا!،اح-اسبا11

الاحتراممنبقدرالتحققإلىفيسعى،أترانههـكأا-صا،بهايسبخها"(،فات

كتابهمقدمةفييقولووقائعها،السيرةلحئائهتالغيبتةرال!نحيماات"إا"؟د!ة؟ا

المسيحيةبينأثيرتالتيالفقهتةبالمسائليحعلهت"في!،**ء(:فى؟هـ"سد،،

مامعرفةبصددوهكذامنها،محايدموقفاتخاذفىبجهيماصفغا،أ*،""إلا؟

تعبيراستعمالعنامتصعتكلامهليسأواللىقالأماـهي-اكلاآقانفاiتuظا*إ

بل،بالقرآنفيهاأسحشهدمرةكلفيمحمد()قالأو5(!هلحا!اتا1:تا*

شيئاَالمسلمينلقرائيوأقول....الاقرآن()يغرل:!لةبمسلحقين!"اأتي

التاريخيالعلملمعطياتإخلاصيبرغم،نفسيت-8(لزفخا،.ءلحثط*ه

معتقداتمعيتحارضانيمكنثىءأىأقوللاأن،!،ةلافى!1اءكأثا
"".سعه""

ثهدصاالص*"؟(5اه\،!11
*.،

65-دص"ث!اإابتب!اا،؟؟
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ط!لهوطيو6المسثث!ر!فىبم

1/ا+حمتا،بيءظجب(هاماخوز)سي!!المعروفالبريطانيالمستشرقويعلق

فى*.ص،"ةمه!!جتبالخيالعافى!رجلكتبهبأنهيشعرالقارئيجعلبأنَه:قائالأ

أبثااسمدا!اط،قيتتاتنظيه*ذلاثإلىيضاف،سابقكاتبأيمنأكحرمكة

خاس**ا*صتا"حمبااهتملئا"الإسا!آ.ااصرللدراسةقيمةجديدةإضافةيعدالذي

ت2اأفاتْ،بخكرعا*تانهاجتححاعيةرالاالاقتصاديَةبالأرضية-جبلوَعي-

نجبأفيِأءلخباااصضاتا،االهيما"تروسب"ائتإلىيزدَيأنيوْمًلولهذا.الدينيًة

ت،*ت!ب11ت"\اهعابختجاضالاضيغافيأجلسن.!!(؟)ىضممماالغرب

*آِفصاثحرنر"قا!جاذ*االب!ثرط!فبعنحراافتاقدوالذيننيقر!خسملا

نيه"تi4"ءصقياطتاأحبصاالهخا"ذلاثتستحهتتعدلمبحوثهمأنعن3فضا

نف"سه!*ا!رةست"*،ىفىب-يخاظ"اإتناقنهماتغاضوحوبسببالسابقةالعاقود

*.*اءت،داا-ط-يما-احل!فبيهساثقيالاكالمغنا!وو،بئهاوالت!صثأخطاء

اتخضاإ*إثا"يتسيةاستاضضااسغيا"يةاالإسا،دجةاالحئائهتعن()الدفاعإنثم

إبر"بات؟.ية1بنا!اأغححامي"اضتدبتأهمححيةأكثرليسولَحريئاتغمالاَخرين

*"،:اااثإبصسابتيالجاذاخاريخياالهحملأنحاقياقةعلىباستمرارالتأكيد

تأذاطثا:فاد*ا-دأكفة!االحابطبيعةالنغديالحسقَيملكونالذين

غنهغا،اشئا"بافحثَص!ي3*تنتغلرتزاللاوحضارتناتاريخنامنكثيرةجوانب

ةغف"*،*،*أه*،تت!تخضتكححاافم-ائيالذيبالأسلوبعرضهايعيدأو

تاثيتصنافىب،دت!يقغنودفاعأ،فيغاخطاْعنك!فاَالاَخريندراسات

ت؟ا،،بآلأإأ\هماد1الخظيحتل1َأألِجبثانوياَأمراَفيبدووعقيدتنا،وفكرنا

وخصيناته.البناءمساحاتمنالأكبرالقدريغ

اجنان!باالإنجاقىامنتإراَتتنهحعندامتما-النقديةالعمليةفإنذلكومع

هيسه،رسةبال!جا"ب!ةو"ظت-التاريخأوالعقيدةجوانبمنماجانبفي

ذاتها.بحذهدفاَتكونألاشرط،الأخرى

.كة(.في)محمدكتابغلافعلىالضاشراعتمدهالذيجبتعليقمن(1)
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بماساسيةملاحظات

الدفاعيحجاوزأنيجبوجدوىأهمتةرثكْالاالتوتجُهفإنباختصار

مجرىفيتكونوأنالنقطهَهذهحولالخصومطرحهماكلإزاءا!تشنج

والحضارةالحاريختكوينفيأبحاثصوبالإسا،ميةوالعقيدةالتاريخ

ذاكأوالجانبهذافي،بنائيًةوأعمالاَوصيرورةَنظماَ،وال!ريعةضالعقيدة

.(؟)الخصوممقولا!عمدهاتتهافتالتيالموضوعسةالقناعاتبذاتغال!غذآ

واحدفي)وات(علىالاخحياروقع؟كلهذلكإلىواسحناداَ،مَتثرمن

نأأشأولم.مكة(.في)محمدوهو؟!محمدعنالم!!وفمِنكحابيهت

شك،ولاسيتضاعفالمادةحجمأن:أولهما:لسببينمعاَال!صتابينأتناضاصا

بالمستشرقين.الخاصالمجلدأتاحهالذيكغذامجالبهيسمحلاعحما

منكبيرحشدأمامالقارئلوضع-حيغذاك-رطضْاممإني:ضثمانيغمما

دامفما..دةمحدًلمعانتكراراَجوهرهافيتمثلقدضالسحموصا!حداحث!وا

واحدالمنهجهذايعانحِهالذيالخللوأدنواحد،ال!خابينفيالحسضيجأن

التعاملعنبالضرورةسيغنيأحدهمامعالتعاملفإن،ال!خاببتفي؟صذلك

ألأَضهـ.ا!ه

بحثه؟مقدمةفيطرحهاالتيأمنيفتنفيذعلىالهـجلر-اقفيل

اليَللأدوارمركَزبعرضنقومأنيجبالسؤالعذاعلىالإجابةات!بق

فيالأساسيهَوالملامح،!"الرسولسيرةفيالاستشراقتةة!؟الحربغاضت

خارطةعلىوات(إمونتغمريموقعالتحديدوجهعلىنعرفلكا!*خاهجغا،

)المنهج(.مستوىعلىوبخاصة،الأسسشراقا

العصرفيالسلطةتداول)حولفصل،للمولف(والتحليلالمنهجفي)فصرلك!اب:انظر(؟)

ال!اثا"جا(.
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حب!
ثي!

،ّيب!هنلا،الموقفتطوة

السي!ةمن
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بمالسرةمنالغربئالموهفتطؤر

فا
ديضيئإطارفييضشكَل!الإسلامرسولمن)الغربيئ(الموقفبدأ

والغضببالحعَدمليء،والانفعالوالتشمجبالتعصُبمحرع،صرف

بينجتأحياناَمسعغَدةوغيرحيحاَمتعمًدةعمياءجهالةتحيطه،والكراهية

اخحراقه،يصعبسذاَوا!سطمة3الصاعليهرسولناشخصحِةوبينالقوم

السيلذلكإنما..بحالموضوعحةأوعلميةتاريخيةأبحاثاَتمِسلوالحتيجة

النصرانيةالكنيسةقلبمندينرجالمارسهاوالسبابالشتائممنالمنهمر

تريبمنبالكحيسةلهمقةعافىلاعلمانيُونرجالومارسها..كافةباتجاهاتها

الراهن.العصرحتىالضيارحذااستمروقدبعيد،أو

رسالف؟وعن،م3والساة3الصاعليهرسولناعنيقولونكانواماذا

..الاستشهاد.سبيلعلىحتىقالوهمايسردأنالمرءعلىيصعب

إلى-بإيجاز-الإشارةمنبأسفاربكافر،ليسالكفرناقلأندامماولكن

بعضهمإنبلالعصر،بهذاعهدحديثيأناسعنلح,نتلقاالشواهد،بعض

حياَ.يزاللا

فيبرز:(الحقالدينعن)البحثكتابهفيكوليالمونيسنيورلوَعي

أنواعأشدعلىوقامالقوةعلىأسسالذيالإسلامهوجديد؟عدوالشرق

فيوتساهل،تبعوهالذينأيديفيالسيفمحمدوضعولقد،التعضُب

الذينووعد.والسلببالفجورلأتباعهسمحثم،الأخلاققوانينأقدس

قليلوبعد.الجنةفيبالملذاتالدائمبالاسضمتاعالقتالفييهلكون

هددهاإيطاليةحتى.لهنريسةوإسبانيةوإفريقيةالصغرىآسيةأصبحت

انظر!!ولكن؟المدنيةأصيبتلقدنرنسيةنصفالاجتياحوتناولالخطر،

المنتصرالإسلامسيروجهفيسذاَمارتلشارلبسيفتضعالنصرانيةهاهي

تقريباَقرنينمدىفيالصلسبيهَالحروبتعملثم،(م752)بواتييهعند
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بم

يج!توبالسلاحاوربةفتدتجج،الدينسبيلفي(م1599-1254)

الإنجيلوانحصر،الصليبرايةأمامالهلالقوةتقهقرتوهكذا،النصرانية

.(؟)الساذجةالأخلاققوانينمنفيهماوعلىالقرآنعلى

الديانةذإن:(م3الإسا)هيصولوجياكحابهفيكيمونالمسيوويقول

مرضموبلذريعاَ.فتكاَبهميفتكوأخذالناسبينفشاجُذائمالمحغَدية

وا+صسل،الخمولعلىالإنسانيبعثذهننوجضونعاموثمللمروع

فيويجمح(!!)الخمورمعاترةويدمنالدماءليسفكإلامنهمايوقظهولا

فيالجضونيبعثكهربائيعموداًلإ(!)مكةفيمحمدقبروما.القبائح

والذهول)الهستريا(،الصرعبمظاهرالإتيانإلىويلجثهمالمسلمينرؤوس

إلىتسقلبعاداتولَعود،لانهايةماإلىالثه()الثهلفظةوتكرار،العقلي

يستن!بطماوترتحِب،والموسيقىوالنبيذالخحزيرلحمككراهية؟أصيلةطباع

.(2)"الملذاتفيوالفجور،القسوةأفكارمن

دينمؤسسمحمداَ،إناأنرنسة(:)تاريخكتابهفيجويليانويقول

بديفالأديانجحعيعيبذلواوأن،العالماوعِضخيأنأتباعهأمرقد،المسلمين

قدالعربهؤلاءإن!والنصارىالوثنيينهؤلاءبينالفرقأعظمماهو،

المسيحأتباعبيحما،اوَلومأواومِلسأ:للناسوقالوابالقوةدينهمنرضوا

العربأنلوالعالمحالكانتماذا.وإحسانهمببرهمالنفوسأراحوا

والمراكشيين")3(.كالجزائريينمسلمينلكناإذنعلينا؟انتصروا

الاملاميالفكر:البهيمحمد.د:انظرالتفاصيلمنولمزيدالسابقةالنصوصعن(1)

امد(:)محمدفاي!ليوبولد،521-507ص،الغربيبالاستعماروصلفالحديث

التبشير:الخالديومصطفىفروخعمربعد،فما60ص،الطرقمفترقعلىالاملام

مجلةبعد،فما18صالفكرضص!تحت:الحكيمتوفيق،العربيةالبلادفيوالاصتعمار

الثامنة.الة9عدد،الهخديةالإصلاميالبعثمجلة.12ص58عدد،الكويتيةالبلاع

السابق.الهاث!ينظر(2)

السابق.الهامثى(3)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمالسيرةمنالغرقيالموقفتطور

ونشرهغلوورالدكحورألفهالذي(العالميالتبشرِمُدَمت)كتابفىِوجاء

والقرآنمحمدسيف"إن:الرابعالبابنهايةفي،(م1960)سنةنيويوركفي

ةماَذهلاالعواكلبينومن،والحقوالحريًةللحضارهَمعاندوأكبرعدوأشد

من!جيب!ط"1!قرآن:وقال،(؟)1(نَالاإلىالعالمعليهااطلحالتىِ

للأغلاطغريبمزيجهوكما،والأساطيرالشرائعومن،والخرافاتالحقائق

يفهمهأنيمكنلاجداَغامفقهوذلكوفوىَ،الفاسدةوالأوهامالتارلِخيًة

الأحدالثههوالمعبودأنالمسلميعتقدهوالذي..لهخاصبصفكيرِاًلإأحد

مععلاقةلهليست،متسلًطجتارملكفالنَهيولد،ولميلدلمالذيالصمد

بينيما")2(.الموجودةالرابطةيذكرالإسلامأنبرغم،ورعاياهخلقه

مطلقأ،حاكماَمحمد"كان:فيقولصلى!رالرسولشخصيهَغلوورينساقدثم

يشاء،عاويعملعواهيتبعأنالشعبعلىالملكحهتمنأنيعتاقدوكان

منكلعحقيقطعأنعلىعازماَكاندَعف،ةالف!صعذهعلىلاَمجبوركان

وقد،والتغلُبللتهديدررئًطعتيف!صانالعربيهشِمجأما.هواهفىِيواففلا

.(3)"طريقهمعنويبعداتباعهميرفضهمنكلايقتلزأنرسوليمأرشدهم

21)سنهَالقرآنترجمالذيسفاريويعتاقد 7 oإلىلجأقدمحمداَ"أن(م

بالإيمانطالبهناومن،العقيدةهذهقبولإلىالناسيدشعلكيالإلييهَالسلطة

.(8)امل...العقليهَالحاجةهْتَلمأَافًيزماعتقاداَحذاكانوقد،دتهكرسولبه

بق.لاا!ثلياا(1)

("Cالاسلاميالفكر:البهيمحمد.د:انظرالتفاصيلمن:لمزيد،الساباقةالنصوصعن

الإسلامامد(:)محمدفاي!ليبولد،521-507صالغربيبالاست!عماروعلتهالحديث

فيوالاستعمارالتبثصير:الخالديومصطفىنروخعمربعد،فما60صالطرققر!فمعلى

الكويتية،البلاغمجتَةبعد،فما18صالافكرشمىتحتالحكيمذوفيق،العربيةالبلاد

الثامنة.النة9عدد،الغنديهَالإسلايىال!بعثمجلة،12حس58عدد

الابق.الغاثىانظر(3)

.2رقمالهامثىافظر(4)
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،لنهوءوالص!ة؟لمستشرمونبم

بينالمحتدمللصراعطبيعياَإفرازاَالأقوالهذهجاءتلقد.يكفيوهذا

الصليبيةالحروبعحهاتمخضتالتنللصتائجكانوقد.والصليبيًةالإسلام

اسد"محمدةفاي!سليوبولدإن..أبداَذاقرهماالغربئينحلوىَفيمرطعم

تجاوزهايصعبمناهجهمفيمعضلةاستحالتالتيالتجربةعنيتحدث

شكلفييتسقَلأخذالتقليديًالاحساقارفإن،بالإسلاميتعلهت"فيما:فحقول

حفرهالذيالخليجهذاوبقي،العلصِةبحوثهمإلىمعقولِغيرِبُزحت

فوقهدوَمعمغيرالصليبتة(الحروب)منذالإسا،ميوالعالمأ:ربةبينالتاريخ

والواقع.الاْوربيالتضكيرمنأساسيأجزءاَم3الإسااحتثَارأصبحثمبجسر،

لِعملوننصارىمبشرينكانواالحديثةالأعصرفيلينالأوًالمستشسسقينأن

تعاليممناصطنعوماالتيعةالمشوًالصورةكانتو،الإسارميةد3البافىِ

منالأوربئينموقففيالتأثيريضمنأساسعلىةرَتدمتاريخهوالإسلام

قدالاسشراقعلومأنمعاستمرقدالعغا!الالتواءعذاأنغير.الوثنئبت

حمفِمنعذرهذهالاستش!!اقلعلوميبهتولم..التبشيرنضوذمنرتتص

فغريزةمالإسا3علىالمستشرقينتحاولاًمأجيغيا.توتسيءجاهمليةديحيًة

الصليبية،الحروبخلفتهاالتيالمؤثراتعلىتقومطبيعيةخاصةو،موروثة

الاْوربئين)1(.لوَضعفي،ذيولمنلغاهـاب!ول

الخطرإن.نفسهم3الإسالكغهوحدها،الصليبئةالحروبليست

"كامن:(م1944)عامأصدرهكتابِفيبراونلورنمسياقولكما،الحقياقيئَ

الجدارإنه..حيوتفوفي،والإخضاعالحوسععلىقدرتهوفي،نظامهفي

.(2)"الأوربيالاستعماروجهفيالوحيد

شيئاَإنلا:(م1930سنةحزيران)عددالإسا،ميالعالممجلةفيونقرأ

؟أسبابالخوفولهذا.الغربيئالعالمعلىلِسيطرأنيجبالخوفمن

السابقة.الصفحةفي(2)رقمالهاث!انظر(؟)

السابقةالصفحةفي(2)رقمالهامشانظر(2)
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بمالسرةهنالغربيالموثفتطؤُر

فيدائماَكانبلعددياَ،يضعفلممكهَفيظهرأنمنذالإسلامأنمنها:

الجهاد،أركانهمنإنبل،فحسبديناَليسالإسلامإنثم.واتساعازدياد

نصرانياَ")؟(.عادثمالإسلامفيدخلشعباَأنقطيتفقولم

النصرانيًةمنعداءَهناك"إن:بصراحةيقولهابيكرالألمانيوالمسضشرق

منيعاَسداَأقامالوسطىالعصورفيانتشرعندماالإسلامأنبسببلالإسلام

خاضعهَكانتالتيالبلادفيامتدثم،الغصرانيًةانضشاروجهفي

لصولجانغا")2(.

!
الرغبةمنقدرأقييفتقدالذيالمتعضبالكهضوتيالسيًارحذاموازاةوفي

وفي،والسلامالصلاةعليهالنبيوشخصيةمالإسا3حقيقةعلىالتعرُففي

الدينوانفصالالتحوُرعصرل،اخبعدوفيما،الدينيَالإصافىحعصرأعقاب

المعنيينمنأجيالالمسرحعلىتوالت،نير!علاالقرنوحتى،الدولةعن

هؤلاءعُرفوقد،خاصًة!رسولناوسيرة،عامةالإسلاميةبالدراسات

،الكهنوتملاب!سويرتديالكنيسةإلىيحتميبعضهمكان؟بالمستشرلهَين

نأيتوقعوكان..وظيفيةرابطةبالكنيسةتربطهولامدنياَأغلبهمكانولكن

شخصيتهمعتعاملهمفينظرتهمتتغرَوأن"!ب!،رسولناعلىحملاتهمتخف

..وتعاليمهوتارلِخه

والتهذيحب،التشذيبتعدىماولكنه،هذامنشيءحدثلقد،نعم

جهلاَ:المنهجهوظلفقدالمنهجأما،والسبابش!اكلماتوتجاوز

الثهأترلماواستنتاجاتوتحليلات،معهاالتعاملفيَابُضعتو،السيرةبتركيب

.21الصفحةني(2)رتمالهاث!انظر(1)

.1Yالصفحةني(2)رقمالهامشانظر(2)
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النبويةوالسيرةالمستشرهونبم

عليهاالقومويجحمع،المزَةتلوالمزَةمنهمالواحديؤكدها،سلطالنمنبها

علىأساساَبنيتأنهامنالرغمعلىاليقينمنيقيناَعندهمتغدولتكادحتى

منالرغموعلى،الطبيعيبحجمها،الحقائقرؤيةمعهلَستحيلالذىِالوهم

قدمنظارعبرإليهاونظر،بالتعضُبصرَعةِضئقةرفلةزاويةعنانبثمَتأنها

علىبنيتقد،الأحوالأحسنفيأنهامنالرغموعلىسلفاَ،عليهدخن

وإنما،الثقلذاتالمتواترةالشواهد-بحال-ليستولكنهالَارلخيةشواهد

حاجة.وعقولهمنفوسهمفييشبعلكونهبهيتشبثونالذيالغريبالشاذهي

والثغراتالأخطاءمنعددِعلىأيدشِانضعأدتحيطَحسنفإنناوعموماَ

إلىالتحديد،وجهعلىهنا،ري!نو،ةًيقار!َحسالاالبحوثلهذهالمنهجيًهَ

السغرات:هذهمنثلاث

الشاذِّ:الضعيفواعتمادالحيفيّ،والنفيوالافئاض،الشلتٍّ،قيالمبالغةاولأ:

َاكَرشمقامسماَالمستشرقينمناهجفيالأساسيئالملمحهذايكودنيكاد

ويطرحون،المدىإلىشكوكهممعيمضونإنهم..جميعاَبيحهمأعظم

منالعديدشِفونإنهمبل،التاريخيئالوالهَعمنلهارصيدلاافمَراضا!

بكل-المقابلفي-نوثًبشتينجدهمبينما؟ذاكأوالسببلهذا،الروايات

وأجهدوا،النبوثةالسيرةفيكتاباتهمفياْوَلاغ)القد.شاذ.ضعي!هوما

اسمفيحتىالشكأئارواوقدوقائعها(،)فيالشكوكإثارةفيأنفسهم

قالوامهماولكنهم،وجودهفيحتىالشكلأثاروااونَكمتولو،!عالرسول

وأطولأوضحهيسيرتهفإن!ي!الرسولسيرةفيالصحيحالتاريخنسبةفي

والأنبياء")1(.الرسلجميعسيربيننعرفهاسيرة

غالىأنحقاَالمؤسف"من:فيقولالمسألةهذهإلىدرمنغهمويشير

وشبرنجرونولدكهومرغوليوثموير:أمثالمن-المتخضصينهؤلاءبعض

.11-9ص1جزء:(الإسلامفيالعرب)تاريخ:عليجواد.د(1)
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بمالسرةمنالغربئالعوثفتطؤر

النقدفي-وغيرهمفرواوغودزيهروغولدوغريمومارسينوكيتانيودوزي

الميالنحائجتزالولا،الخصوصعلىهدمعاملكمبهمتزلفلمأحياناَ،

منوليس،النفيعلىسيرةتقومولنناقصةسلبحِةالمستشرقودتإليهاانتهى

دواعيومن..المتناقضةالمجادلاتمنسلسلةعلىلِقومأنكتابيمقاصد

المعاصرينالمستشرقينأفضلمنهوالذي-لامانسالاْبكانأنالأمسف

للإسلامبكرههوأفسدهاالدقيقةالراثعةكتبههًوشوانهتعصُباَ،أشذهممن-

كاننآرَعلاوافقإذاالحديثأناليسوعيالعالمهذافعند،الإسا،مونبيئ

تطابقاققضىإذاالتاريختأليفيمكنكيفأدريفلا؟القرآنعنمنقولاَ

الاَخر")؟(.أحدهمايؤكدأنمنبدلاَ،الضرورةبحكمتهادمهماالدليلين

كمصدرِالكريمالقرآنمنالمسس!ثمرقينبعضموقفإلىيقودنا!ذاإنً

المجالهذافيالكريمالقرآناعتمادأنوذلك،السيرةمصادرمنأساسيئ

احداثمنالكثيربنفيالسلبيئُالحذُويتمثًل،نيَذحذاحا3َسايعدًأنيمكن

خاصتاريخيكتابالقرآنوكاْن،الكريمالقرآنفيتردلمدامتماالسيرة

طابعذاتمغرضةانتقاءعمليةمنمكًنهموهذا.!س-محمدحياةبتفاصيل

فيمؤيداتهاتردلمروايةِكلنفيأو،التشكيكوهي،معاكسهدمي

فيكانأو"!ز،للنبيتمجيدالروايةهذهفيكانإذاامًيسولا،القراَن

نأيرىشبرنكرنجدفمثا،،الاستشراقيةالنظروجهالتلإحدىتأكيدنفيها

والأحزابعمرانآل:هي؟القرآنمنسورأربعفيورد!يرالنبياسم

اسمتكنلم)محمد(لفظةفإنثمومن،مدنتةسوروكلها،والفتحومحمد

واتصالهللإنجيلقراءتهبتأثيرالَخذهوإنما،الهجرةقبلللرسولعلم

(2)
.رى.با

.11-8ص،المقدمةمحمد،حياة(1)

وهوامشها.78/1:العربتاريخ،عليجواد:انظر(2)
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لوو!للاوالسكلةالمسثمفرهونبم

اسمالسغحللها"،الحبيبقانإذا:هناشبرنكاصرنسألانيتوجبضقد

حمد(5)-إذن-ذهبفأين،الإنبج!!لنبرءاتات5قرالخا3من)محمد(

ا؟ضابىسا،يإالاتا،يمنالعظ،1!ب!ثالذيالحقيئي

بنييغود*ئهابصمةبحما"دفيحير،نضلئسسوإصصائيلإن:آخرمحكهنالك

هذهعاسالحربالإعالانِ"تآسبباَكرضنيإبالعردئررخيأنَإلىالحضب!،

المستشرقينالكنيبما؟*،سولص!لااقتيالدحاضلحغمهرذلك،الييهسديةالطاثئة

بعدملغاكاعاسنول"اتسيو،اياةالر!و3فيمحممحذنض!-!ني-نضلئضسوليخو-

الحنهمير()؟(.بصيإبطلأتبط"لتتالت!بث!لاسورةفيلغاذىوجود

التنالعبارةنذكرأنبالاعتباهمل!بالاضالنئيبثاج!غلا!اهمجافيإننا

نأأردنا"إذاالعسدد؟ابغنما-الا-را!حةهحاد"خمسوغ-هـات(نحغحسصقيو!)انهاقا

كلفيعاجغافيجبحما-،3بتتسا"ديسخ،!لات3دالطحخسبةط3ا\غا1نصخح

نتم!كأنضدها،عاسالغالحعال-ليلييغرملاالتيباصااص-\أ1دشحالة

لعبولهالضاعيتطلبال"لجلأنأيئئحاَننسهـررلاأنضيجب،فهبئئمدبة3بصا

.(2)عليهالحصوليح!هسبال!ءضوع!حادثلفيضأنه،آخ!ححدكونهلهصتأكأص

علىالشواهدمنمئاتبلعشراتعا!اني-اياحم!خنأننستعليحونحن

إزاء،السابقةأجيالهموبخاعسة،الحمستشرقولتد،رسهالذيماال!صيئيالحئي

فياليهوددورإلىيشيرلا-الحعثالسبيلعاس-سمان5و!يف؟ة!باقالْعو

!"الرسولمععهدهاتريظةبنيناقضإلىلاوينذ،الحعإعاصا\صشاب1تأليب

الذينتريظةبنيالمسلمونهاجم")ثم:يقولل!خه،همحنفساعاتأشا-في

1"3حالكلعا!غادضاَسلوكفمكان a)،دورعنولفحسودنإسراثيلويتغاضى

المشركينبينالثقةانعدامفيكسببالخندقمعركةفيهمسعودبننعيم

.137-13صه،الإملاموصدرالجاهليةفيالعرببالأدفياليهردتاريخ(1)

.94"طمكات،محمدفي(2)

.54-53ثى،الإمالأميةبالعهتاريخ(3)
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بمالسطمنالخركقالمومفثكلور

أيخدعواانبمكنلااليهودانبإلا!يرحيانبري!ولعلهوالبهودأ؟(،

الرواياتعلىالاعتمادولكنه،امه"ا!"والاعتباعل!بئوالحافيالشاثليس

كما-المستشرقوناخ!"لقا،:"النظلهاماتصه،،لاتا-التىالشاذةالخسعيغة

وحكمواالأحيانبعضفيالضعيفبالتجر-عاصبجرادالدكتورياتول

استعانوا.المشهورالهعروفعاسوتدموهوالغريببالشاذواستعانرا،بهوجب!

إلىواشارواالنقدةاستغربيالإالنوعش5كاناو،*تحأثصاَكانضلربالشاذ

.(2)1(ذشلاإثارةفيالوحيا،ةالأداةهوالشاذ!هان\اذلاءضاتعحعازد،نشر

علىالمعاصرةالبيئيَّةوالتاثيراتالعلمانتة،،الوضعيةالرؤيةإسقاطثانيأ:

التاريخيَّة8الوثانح

يصجرد"أندينييهآتيينيؤكدكما،الطصءخحيلدشبلرالطتتيدصإنه

قد-لذلك-وأنهم.المختلافةرنزعاتغموبينتغما!لضغمعرعمتنال!حسشثس!!قر

منالحقيقمِةصورتهاعلىى!خيسبات،ذباس!س!لاضالفءبلسب!ةترصيضغمباخ

البريئةالنقدلأساليبائبَاعفمش5ي!!ع!!ن،دمغ!!بض،فيفايتالتح!دشا

محمداَ-كتاباتهمل،اخمن-نجما-فإنناالجاد؟الهلحءسالبحثضلخرافي

كانإذاإيطاليةوبلهجةألمانياَ،الطمزلفكانإذاةين،طلابانهجةيتحيماث

بحثناواذا!الكاتبجنسيةبحغيرهمحم!محسورةتتةارثكاني..إيعلاللمآتبطَوا

اثر.منلهانجدنكادلافإنناالحسحيحةالئ!حررةقنالسيرة!حيماهفىب

الحقيقهَ،عنتكونماابعدهيخياليةحسوراَلغان!*،اخيقيناحسشثصاإن

)وولترأمثاليؤلفهاالتيالتاريخيةالثتصصاشخاصدشال!سغيكةشنابعا-إنها

ابناءمنأشخاصاَيصؤرونهؤلاءأنوذلك،(دي!ساسر،امًثسإ)و(سكرت

المستشرقوناَفا،الأزمنةتاخحا3حسابيحسبواانإلاعاجغمفاب،!ةكم8نر

.116-14كصه،العربد3بافيالبهودتتار(1)

/8-11:الإصالأمفيالمربتاري!صأ(2" I.
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بم
الثمويل!والسكلةلمس!ببريون

حسبفصؤروهم؟السيرةلأشخاصالحقيقسةالصورةيلبسواأنلِمكنهمفلم

"خالأَيضربأنديمييهياجثوما،"..العصريوخيالهم،الغربيمنطقهم

يتناولالصينأقصىمنعالمفيالأوربيصنرأي))ماْلوَعيفمعاكساَ

البعب"،الشرتيبمنعلت!هويمخصهاالفرنسيينموْزخيعندتكثرالتيالمتناقضات

عقاجةلهس%آ)ريشياجو(إليناليعيدنعرفهاكماريشليو()الكاردينالقصةيهدمثم

إلىانحفواقا"الحاضرالعصرمستشرقيإن؟وطبعهوسماتهبكينكهنةمنكاهن

دحححا،اَح!سنانناإليناويختل.ه!ةالرسولبسيرةيسعلقفيماالحصيجةهذهمثل

نفخاطولاالفرنسيةأوالإنكاجزتةأوالاْلمانيًةةجهًللابإمامؤلًفالَهمفييصحذَث

وينتف!ب،"العربيةبالاخ!ةعرباَلِحذث،بةألصقتالتيوالطباعالعقليةبهذه،طَق

الجليلةنبئساصورة"إن:الضولإلى-إسالأمهأعلنالذىِ-الفرنسيالمستشرق

ةرالصوبغإهقيستإذاوأسمىأجلتبدوالإسا،ميالمنعَولخلًفهاالتن

.(؟)"ديغجبجغا"المكاتبل3ظافىِصيفَالضيالضئيلةالمصطحعة

المستشرلهَينكباردنىعوو،كشِان!بأنإلىعليجوادالدكتورويشمِر

فيهمعكوساَدخفجاَيعتححا"كان،!صبالرسولحياةعنكتبواالذينالأوائل

والذين،همي3الإساالتاريخحئلفيالجددالمختفمينمنبكثيريذكرناالبحث

يجيئونثمهمسبقةفكرةيبمضونإنغمإذ،أساسةمنخاطىمنهجوفقيعملون

ذلك،دونماويسحبعدفكرتهميؤئدماهمنهايستاسوا+سيالتاريخوقائعإلى

فيالشروعقبلالسيرةفيوفكرتههيْاروضعوفكرةِ(رأيِ)ذاكيتانيكانفلقد

وقوئها،ضعيافِها،بهغلافرالأخبارمنخبرِبكلاستعانبغاشرعفإذاتدويحها

بلالضعيفالخبرفييبالِولمرأيد،مئ،ايماسجماولااهَقكبهاوتمصمك

يعلمكالنفلعقهيدريوهمن،عليهحكمهوبنى،ةًجحوعذَهوسحدههاَؤق

وغفَقعنهاعفاولكنهالعلماء،عنا-والمعروفةالمشهورةال!سذببسلاسل

حلريقهبأيةإثباتهايريدفكرةِصاحباثانه؟فيغاالعلماءاولئاثأقوالعننظره

3028!،ت5،الحط،اللهرصرلمحمد(1) - VV!ط-ط.
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+السرةمنالغرلبنالموثفتطور

الرواياتتلكتركإذاثتدوي!هاواظهارهاإثباتهامنيححعكاصوكيف،كانت

5(؟أ؟"الحديثالبحثأساليبعلىيلي-طتثهـجرحِنئدِمعالجةوعالجها

الآراهبعض(بالةاهب،!كق)السثصديحييهآتيينكتابختامفي:ترد

بظوله:نجهحعبهـغرسسوكرِفك-الاأححاب!لئد:يغرلحيثالمضهجحذاحول

بحالعقما!اعخضيب8التارخيةالبحرثانخما!ل-اتالحديثمحمدسيرة)إن

العصربمسمشرقييجمكحغيغةححاهسابة!(.ي(راثنغل!سيةِلأيةسخرتإذا

التيالسابغةما!!ح\أ1داهمنتشخيهمفإنها؟اعينهمنحسبيضعرعاأنجححيعاَ

خاطئة.شكالأنتائجإلىفي!ساءنالعلاقةحديجاضز،*الجهههـدمنت!لحئفم

هذاوليسا\خبار1بعخصححا-مإلىالآراءا*نىراقيماتأييا-فييحتاجرنفئد

رلبلاامزضحذاحا"موادا!خاممتخ!أتجارِبناءء!لإثم،الغئنبالأمر

العواملمنكحيرِم!هـفةإلىيحتاتَقئالعشصسالفهـنفيالعالهـاإن.مستحيل

..والميولرالحمطامحوالحاجاتوالعاداتالإقاجمثاهـالبيئةدتكالزحسسيةالجو

مكاييستحتتخعلاالتيالباطنةالخرىث،اتإدراكلاست!،ِ"آكأسدةإلى

.(2)2صالج!حاعاتأ\فراد1حابغأثبيعولالتيرلال!حعضر

المحدودةضالرؤية،الوضعيئالعاحمانيئتالعلاأننجا،ا!عيماغنرفنححاذ

خطأفيالحمستشرقينمنعدداَاثقعتأ!لخنا،!*تعادآغافيةيب!ةلالاممنا!ح!ن

مسبقاَيعلموكعوراحدةَخملرةَيخعلوي!صنلم!*!سواطالىأذ:*خاده؟آخر

ومتطلباتهاالراحنةوفالطبهترحىكانتثماهملةال!اقاياجهاةالإيهـا

حولرفاقهمنوعددفِاْ!اوْزِنْذكره،دالطمجالا!حيمافيدخكِضأبرز*ضلوازدغا

المرحلةإلىتغتقللموانغا،الحمكيئعحسرحافيالإسالأ*جةاالحركةإقاجطعية

ولم،ذلكالظروفلهاأتاحتأنبعيماإلأ-الطدنيالعحعح!في-العالحمية

قبل.*شلاروبإرص!خيل!؟الرسرلش!ي

!1/95:الإسالأماففىبالعىِتارإث(1)

.ةث-43!ث،الهطتا،.ن،للهااء،+ر.حه،5(2)
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النهودةوالسيرةالمستشرهونبم

العصرفي)اللاعنف(أسلوب!رالرسولاعتمادحولقالوهوما

حولهوتجضعالمدينةفيدولةلَكشأنبعدالقوةإلىوتحؤُله،المكي

عقيدةطرلِقمن-فِلْهاوْزِنْ()يقولمحمدوسعفيكان"لقد:المقاتلون

الدمرابطةيحظمأن-الدمرابطةترسمهاالحيالدائرةمعتنقيهادائرةتتجاوز

صيغةذاتكانتولاوضيقها،العصبيًةمنبريئةتكنلملأنها؟هذه

عنها،غريبِعضصرِلقبولتحسعلاجعلهاالذيهوهذا.عارضةخارجمَة

يحصؤَرأنيستطيعيكنلمأنهأيضاَالجائزومنذلك،لِردلممحمداَولكن

.(؟)"الدمرابطةحدودغيرحدودفيدينتِةرابطةِإمكان

الرفلةهذهالإسا،م(إلى)الدعوةكتابهفىِأرنولدتوماسسيرويرفض

بهقصدقدالإسلامأنالمؤزخينبعضينكرأنالغريب))من:فيقولالخاطسة

(2)..البيحاتتايَالاهذهبرغمعالمياَديناَيكونأنالأمربادئفيمؤشسُمه

فيماجاءتقدالرسالةعالميةفكرةإن:يقولإذمويروليمالسيربيسهمومن

تؤيدها،التيوالأحاديحسا!ايَالاكثرةمنالرغمعلىالفكرةهذهوانبعد.

الفكرةكانتفقدفيهارَكفأنهفرضوعلى،نفسهمحمداهِمفيفكرلم

هذاأنكما،العرببلادكالنإنما،فيهيفكركانالذيعالمهفإن؟غامضة

نأإلىبعثمنذدعوتهيوجهلممحمداَوأن.لهاإلايهيًألمالجديدالدين

دَهلالإسلامعالميةِنواةأننرىوهكذا،غيرهمدونللعربإلامات

إلىذلكيرجعفإنماذلكبعدونصَ!اختمرتقدكانتإذاولكنها،غركست

والمصاهج")3(.الخططإلىمنهاأكثروالأحوالالظروف

بل،العرببلادعلىمقصورهًالإسلإمرسالةتكن"لمأرنولد:ويجيب

.4ص،وسقرطهاالعربيةالدولة(1)

آية25عصررة،071آية21سورة،7.-69آية36سورة:الضاليةتايَالابأرنولديشهد(2)

.آخرهإلى900آية61سررة،7آية42صورة،؟

(3)43-44.caliphate, pp323-الرايهذايزيدمنرِخآوكايضاني،34!س.annali dell lslam,V

.ه.-49ص3هاثى،الاصلامإلىالدعرةارنرلد:عن.324
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بمالسيرةمنالغربئالموقفتطؤر

يكونلاكذلكواحدِ،إلهغيرهناكيكنولمفيها،نصيبأجمعللعالم

.(1)((ةقاكالناسإليهيدعىواحددينغيرهشاك

هناكإنما؟الواضحالخطأهذابمواجهةوحدهأرنولديقفولم

مقصورةَليستالإلهيةالرسالة"إن:يؤكدالذيوسخاوونولدكهكولدزيهر

خضوعذلكومعنى،المخلوقاتجميعتشملالنَهإرادةإنبل،العربعلى
حقاللهمنرسولاَبوصفهلمحمدكانوقد.مطلقاَخضوعاَكفهاالإنسانية

لَؤأفيظهرماوهذابها،يطالبأنعليهكانوقد،الطاعةبهذهالمطالبة

.(2)"مبادئمنلحممعهأرادماجملهمنشِفصللاجزءاَالأمر

القوةإلىتحوًلقدمحمداَ"أن:يرىالذيرخَالاالخطأآرنولدويرفضى

بعضفِلْهاوْزِنعننقا،بهحَزصقدرأيوهو،الظروفواتتهأنْبمجزَد

.(3""قريظةبنيغزوةعنحديثهلدىميورامًيسولا،الباحشن

رغبة"كافت:يقولعندمانفسهالخطأفيالوقوعمنينجلمآرنولدأنإلا

فيولكنهالسبيلهذافينجحوقد،ِدِلدجدينِتأسي!سإلىترميمحمد

رغبقوكانتتاماَ،تصِزاَمتميزي!جديدةصفةلهسحاسياَنظاماَأقامنفسهالوقت

.(4)"هثلابوحدانيةالاعتقادإلىوطنهبنيتوجيهعلىمقصورةَالأمربادئ

حركةتدرسشمولمَهَنظرةوفقإلايتتَمأنيمكنلاالسيرةفهمإن

لهَرآنه،فيومحدد،الثهعلمفيمرسومشامليبرنامجِفيكخطواتِالإسلام

علىلِعتمدبأسلوبالبرنامجلهذامنفذسوىيكنلمءيخرالرسولوأن

منوبالرغموالتنفيذ.التخطيطفيالفذةوإمكاناتهوذكائهوأخلاقثتهقدراته

تلامسلكيمكثعلىتنزلآياتهوراحتمنخماَ،نزلالكريمالقرآنأنَ

.48ص،السابقالمرجع(1)

.48ص1هامثى،نفسهالسابقالمرجع(2)

.54ص1هامش،نفسهالسابقالمرجع(3)

.52ص2هامش،ه!فنالسابقالمرجع(4)
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النبويةوالسرةالمستشرثون!ئ

"أيديولوجيًة"كمبدابمجموعهأنهإلاوقوعها(،)بعدعليهاوتعفقالأحداث

الجزئيةممارساتهترتبطشاملاَإلهياَبرنامجاَكونهنطاقعنيخرجلا

الراهنة()الظروففإنثمومن..الثهعلمفىِسلفاَمحددةشاملةبكلحَات

إنما.!فهرسولهاطُخوالإسلاممسارتحددالحىِالمؤقتةالحتميةهيليست

(َادُزمتو)والظروفالأعرافضد)وقفة(أحياناَيفرضالذي)الهمدف(تناك

مواضعاتها.علىشاملاَو)انقلاباَ(علحيا،

طرحهالذيالحاسمالشعارفيلحظةأولمضذواضحاَيبدوماوهذا

موقوتِ،راهنِظرفِفأقيُ،الثه(إلاإلهالاالجاهليةبوجهبصزالرسول

الجاهليالوجودعلىيدمرجاءالذيالشاملالانقافىبيال!عاربهمذاأوحى

وتعَاليده؟.وعاداتهومفاهيمهومعالمهوأهدافهقِيمِهجُالهأَ

عنيعزب"لا:يقولعندمابوضوحذلكإلىيشيرأرنولدترماسإن

الوثنيًة،العرببلادفيالعهدحديثةحركةالإسلامأنجلياَظقركيفالبال

ذلكتاماَ.تعارضاَالمجتمعينهذينفيالعليالُثُملاتسعارضكانصَوكيف

قليلِعلىالقضاءمجزدعلىيدذلمالعربيالمجتمعفيالإسلامدخولأن

التيالحياةلمُملكاملاَانقلاباَكانوإنما،فحسبوحشيةبربريةعاداتِهـت

كانتمحمددعوةفيالأساسيةالمبادئأنوالواقع..قبلمنكانت

حتى،والإجلالالتقديرملؤهانظرةَالعربإليهينظركانمامعتضعارض

منيعذُوبأنْبالإسلامالعهدحديثنتُعلِمكانتأنهاكما،الحينذلك

الاحتقار")؟(.نظرةإليهاينظرونإسلامهمقبلكانواصفاتٍالفضائل

زمانِكلفيالإنسانلتقودآياتهجاءتفوقيةَقضيةَكانالكريمالقرآنإن

سلباَالسائدبالوضعمؤقتاَانفعالاَينفعليكنولمجديدِ،عصرِإلىومكانِ

سصرى(،)كماومادتين!سيحئينالمستشرقينمعظميتصؤَركماوايجاباَ،

مؤلفه:فيفلهرجولد:بالتفصيلوانظر؟62-21ص،نفهالابقالمرجع(1)

muhammedanishe.1آ1 stidien, v.
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بمالس!ةهنالخربئالموثفثطور

وهذاالمباشر،الفعلردعنالبعدكلبعيدةث!موليةنظرةيصغلركانوانما

البحثمماهجمارستهاالتنالأخطاءمنال!خيرلنايخسرالذيهو

.اه!حصجأكافةفيالامششراقية

منمحزلالكريمالقرآنأنيؤمحواانهساالغربيينمننعللبلاونحن

َادُزجتاكثريكونواأننعللبوانما..الثهرسرلمحمداَوانالسحعاه

مصكاملة.عضويةكوحدة!محمدالرسولسيرةإلىفينغلرواموضرعية

الظروفعلىمكرناتهتعلومترابطعاتيدقيكبرنامجيمص!لانآ!فلاىالى

للوقائحالمبايثرةاليوميةمالأمساتهامنبالرغمومكاناَ،زماناَقوتهالحمر

طابعذاتودلالاتقيمعنهاتحبحقالتيالملامسةاهخ!لـه،ةينا!!ححلاصالشهمانية

ابعادحعا.عنيغانلواأنلل!مستشرقينكانهاشحمرلي

لهودية:اونصرانيةأصولإلىالسيرةهعطياترذْثالثأ:

بصماتهويضع،نيقرث!تسملابرقابيأخذيكاد)الحعسبهت(التشور!حاإن

ويحاول..النبوةوظاهرةالسيرةوقائعمعالحعاملفيدخاحجغمعاصالعححيئة

همالنصارىالمستشرقينمعظمإندا:الأسبابيبينأنعا!جرادالدكترر

عسدماوهم،اللاهوتكلياتمنالمحخرجينمنأو،الدينرجال!لبئة*ت

اهَذرإمكانهمجهديحاولونالإسلاممنالحسماسةالحموضوعاتإلىيتعلصَقون

تأسيسبعدوخاصةاليهود،منالمسسشرقينوهملاتئة،نصرانيئلم!حأإلى

هوماكلبرذانفسهميجهدون،غالبيتهمفيالصهيونيةمص!حتص)إصصانيك(

لسلطانتبعالبابهذافيالطائفتينوكلتا،يهوديلأصلوعربيس.3إسا

أ\هراه")؟(.واالعراثلت

ال!عقلفيالم!هجيةالعقدةهذهعلىالضوهمنمزيداَ)!ليباوي(وياخي

ل!سلامالأولىالنظرة"إن:فيقول،المذهبيةدوافعهاوهاصالاستشراتي

.؟1-9/1:الإسلامفيالعربناريت(1)
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النبوولوالس!ةالمستشرهونبم

عنالفاحصةالنظرةولكن،والمسيحيةالإسلامبينشَبَهمواضحتكشف

فيالمبشرينتثيرماغالباَكانتالحقيقةوهذهأساسيةخلافاتتبرزقرب

علىالتحايلإلىالأكاديميالمجالفيقليلاَتستميلزالتوما،الماضي

.للإسلامكأصولالشواردهذهمثلتصتد

قدرمنينالوهويتناسىأنإلىالأكاديميوالباحثالمبشروينزع

المسيح.الاْتقياءالمسلمونياقدسكيفمباشر،غيرأومباشربطريقمحمد

أنجليكانيقسيسوهومسغشرقعَمِلبحغوينسلسلةمنترلِبكتابوفي

مشوهةأومحكمةغيرصورةكانالإسا،مأنليُظهِرمقارناتعدةعقدعلى

الكهنوترجالمنأيضاَعولالإسسا،آآخردارسوهناك..للمسيحية

بسببخاصبوجهعناالذكرلِستحهت(سميثلكانترولفردبه)ويقصد

نِحبللسشابهيعرضالذي(speأتاulation)السعلحيالجدلمنلمزيدتقدلِمه

والمسيحيينالإسلامتباعدأسبابستا)إن:يكتبوحهمو،م3والإساالمسيحية

نأبمحاولفرخَالاعضيدةقيمَأساءقدالئرياتينكِاَ،أدتبعضعنبعضهم

التعميماتمنكثيروشاْن.(؟)اابنمْويالذيالاعتاقادطرازخلاليضعها

وحدهمالمسيحيينفإن،يكونأنيحاولكمامنصفاَالحصهذامثليبدولا

من-فهمهإساءةأو-م3الإسافغملِحاولونالقرونطوالظلواالذينهم

علىتَتظفقدللمسلمالأساسيةالنظرةأما،المسيحيةاصطلاحاتخلال

المَرآن.فيالإلهيالوحيمنجزءلأنياالدوامعلىشَغيَرلمحالها،

والمسيحيآخر،إطارفىِالمسيحيهَيدخلألنمؤمنمسلميحاولولم

المسلمنظروجهةتقبلعنلَحجزهصريحةقيوداَالمقدسهَكتبهفييواجهلا

فحسب-المسيحيةفيالمسلمرأيلا-يرفضفهوذلكومع،الإسلامفي

..الرأيينلتغييرجاهداَيسعىوهوأيضاَ،الإسلامفيرأيهبل

slimمجلة،بالإنكليزيةالناطقونالمستشرقون(1) Wo ldداThe Mترجمة،م1963منةتمرزعدد

.160-593ص،الحديثالإملاميالفكر:البهيمحمد.دعن،عثمانفتحيمحمد.د
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"الس!ةمنالغرليالموهفتكلور

يبديلا،لندنةح*اجبالإسالأ*جةايعةرث!لافييحافصقديممبشروهذا

معلوماتمذَخيانه:له*خالن*،ائمفيويعلن،الغارئلذكاءيذكراحتراماَ

حمذابعدس+ومدقشاَمنصغآن!!يححى!وضوعياَالدراسةلمعالجةصحيحة

قدمحمداَانصررداقيعلىشككعناكنيكاصأنس!ميلا)إنه:ي!خبكله

فإنلاحسيحيةبالنسبةاما،الحعحزفةالحعصادروبعضالتلمردهـنأفكاراَتمثل

تَبتنأجلهشو..منغا(إيحاءداستعميماقا،دححما-اَبأذطاغيأالآاحتماحناك

فيوردتالصيالكاطحعاتكعذدنفسأأنيجبالمذكورالحعب!ثس!عوضوعيةمدى

إنجيليرضحينيحدثسوفماذاف!بأنللعالم)إن:همئالةختام

اصحسساحمين(!!)؟(.انيي،اححلئحمة3الحعابالحسوردالحيالحسميح

المنهجنخاءعلىسلباَِثتؤالتن(ةيبح!ذمحلا)أ\ضد!ة1دلييمااهم!داداَو

العحاصرهمعتعاطخاَال!حسشثصصقبتدسعلياتفيالص!تياحمسر،اقيالاستشر

ماانريبلاو،آ3الساواخئحا،داعلي!ثلنجحه!م3اس!الالححنحماددضالخوى

الصحيحالئفمبينوآالخربينجدشاناَتئئح)كراكحية!نهذاعنيتمخض

بينكبمِرقونر..الخسشجهمندي!صحبالعححلدخامحجوت!مميب،السيرةلوقائع

والحكم،الثضيةط!ثيبينهمحايداَفئاَمويغثقاضرِدر-ط!يالذيمص!حلا

.(!ابتداءَ!يديف!أضسالاَهص!يضالطسفبتاحا"معيتعاطفقاضِيصدرهالذي

وأفِلْيَاوْزِنأوعرغوليوثكتاباتال!ص!ءيغرأأنري!سئي،كعيرةالشوا!د

..الاستشرافيةالمعطمِاتفيالتيارحذااتساععيخةبأمليرىبروكلحمان

حتىبمحمدالعهديطللم..":الحص!حذابروكلمانلدىنكرأ:محالأ

منلهممَتتمماالرغمعلىأنهفالواقعاليغود.أحباروبينبينهالنزاعشجر

المعلوماتفيالأميالنبييفوقونكانواالنالْيةالبقعةتلكفيهزيلِعلمِ

خسارةيعوضأنمحمدعلىلاكان:ونقرأ.(2)"الإدراكحدةوفيالوضعية

نشه.الابقالحمصدر(1)

.47حس،الإسلاميةالثعربتاريخ(2)
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riالفي!يةوالسرةالمسثشرمون

علىالقضاءفيففكرآخرطريقمن،العسكريهجدهأصابتالتندُحا

.(؟)"ِهاولسببالنضيربنيفهاجماليهود،

تسامحهعلىالإسلاميبقَ"لم:فيقولنفسهالوترعلىفِفهاوْزِنويضرب

إثارةُوكان.المدينةداخلفيإرهاببسياسةالأخذفيشرعبل،بدربعد

ناحاولفقداليهودأما..التحولذلكعلىعلامةَالمنافقينمشكلة

أخرجقليلةسنواتغضونوفيللعهد،الناكثينالمعتدينبمظهريظهرهم

كانواحيث؟بالمديسةالمحيطةالواحاتفيعليهاقضىاوالجماعاتكل

.(2أ"..واهيةَأسباباَلذلكالتمسوقد،العربيةكالقبائلمتماسكةجماعات

اقتحامأنَ!لرىاليهود،على-رخَالاهو-عطفهمرغوليوثويظهر

محمد"عاش:الإطلاقعلىلهمسوغلاباليهود،نزلظلممحضخيبر

ولكنً،والنهبوالسلبالتلضُصعلىهجرتهبعدماالستالسنينهذه

املاكه،وضياعرأسهومسقطبلدهمنطردهيسؤغهقدمكةاهلَب!ْهَن

يأعلى-هناككانفقد،المدينةفياليهوديةالقباثلإلىبالنسبةوكذلك

نأإلا،منهمانتقامهإلىيدعومصطنعاَأمكانحقيقياَما،سبب-حال

حقأوحقهفيأهلهايرتكبلمالبعد،هذاكلالمدينةعنتبعدالتيخيبر

يصحلامحمدرسولأحدهمقحللأنجميعاَ،منهمتعديأيعتبرخطأأتباعه

علىطرأالذيالعظيمالحطورذلكلنايبينوهذا،للانتقامذريعةَيكونأن

كمعاملةاليهودمعاملةأعلنالمديغةفيالأولىأيامهففيمحمد.سياسة

تماماَيخالفأصبح(للهجرةالسادسةالسنة)بعدالآنلكن،المسلمين

كافياَيعدمسلمةغيرماجماعةبأنَالقولمجردأصبحفقد،ذلكموقفه

محمدنفسعلىأئرتالتيالشهوةتلكلنايفسروهذا.عليهاالغارةلشنٌ

منالإسكندرنفسعلىسيطرتكما،متتابعةغاراتشنٌإلىدفعفوالتي

.52ص،نفسهالابقالمرجع(1)

(T)16-1هص،وصاترطهاالعربيةالدولة.
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بمالسرةمنالغرنيالمومصثطؤر

قدحدايإلىلنايبحِنخيبرعلىمحمدِاستيلاءان.بعد.منونابليونقَنل

.(؟)"العالمعلىخطراَم3الإسااصبح

نأمنبالرغم،الإسلامضدالوئحيينالعربععليتعاطفونإنهمبل

ويجد.التحضُر.ضد:وم!تهاهالتحليلبدءفيهورجعياَموقفاَتمثلالرثنيذ

خيبر(يهود)زعماءاسلافهموبينبينهممقارنةِلعقدمضطراَنفسهالمرء

ن!دأنبالثهيقسمونتريشزعماءمنوأصحابهسفيانأبيأماموقفواالذين

الحالتينفيوالهدف،(2"هنمبالحقأولىوأنهممحمد،دينمنخيرالوثنية

ريب.لاواضح

شنفيالشروعوبينالرسولبينالظروفحالت"لعَد:بروكلمانياقول!

القديمةالعربيةالشرففكرةكانتفقد.المشركينعلىمباشرةنظاميةحملة

المدنيونكانحينفي،تريمشفيإخوانهممحاربةعنالمغاجرينتمسك

إذاحتى.الأقوياء.جيرانهممعالسلمصفوتعكرِإلىالميلشديديغير

إلىفوقف!سريةبأوامرالغزاةمنجماعةَهًجوالحرامرجبشهركان

حرمةإلىمطمئنةت!قدمهاالعسكريهَحامشِهاكانت،بالعروضقافلةِمباغتة

النقضهذاولكن.المدينةإلىبهاعادتعظيمةغنائمفأصابت،الشفر

المدينة.فيالاستحكارمنعاصفةأصابأنيلبثلمالقبليالخلقيللاقانون

لرغباتهوفقاَتمالذيأتباعهصنيعأنكرأدنإلامحمدمنكالتفما

.(3)"لأوامرهفهمسوءإلىوعزاه،ف،اخبا،

وبينبينهاتعقدأناستطاعتالعربيةالقبائلأن"لو:نولدكهويتمتى

والذود،الدينيةوث!عائرهمطقوسهمعنللدفاعدقيقةعربيةمحالفاتمحمد

عجزأناًلإ.ِدْجُمغيرضدهممحمدِجهادلأصبح)ذن،اس!قلالهمعن

(1).63-202.Mahammed and the Rise of Islam. pp

.443-441ص،المغازي:الواقدي،212-211ص،تهذيب:ثامابن(2)

.44ص،الإصلاميةالشعوبتاريخ(3)
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النبولهةوالسرةالمستشرهونبم

لديفيخضعانلهسمحقدالمتفزقةالقبائلشتاتيجمعأنعنالعربي

والقهر،بالقؤَةفتارة،وسيلةبكلعليهمينحصروأن،الأخرىتلوالقبيلة

.(؟)"السلميةوالوسائلالوذيةبالمحالفاتوتارة

كشفواالمستشرقينمنالطبقةهذهأبناءمنالعديدأنمنالرغموعلى

المضطربةالجوانببعضعنالنعَاب-واحاطعَهمونفاذهمبحعمقهم-

أنهمإلا،!الرسولسسرةفيهبماعامةالإسلاميئانخِلراتفيالغامضة

النتائجمنالكحيرطرحواأنماطها،لبعضعرضناالتىِالمنهجمةبأخطائهم

ينتجلافالخطأ،طبيعيأمروهذا.الموضوعمستوىعلىالخاطثةوالآراء

روحمنتحمللانتائجإلىإلايقودلاالموضوعتةعنوالبعدالخطأ،إلا

.3قلياإلاوالجديةالعلم

الآراءهذهومناقشةوتحليلعرضكهذاموجزبحثيتحقَلولن

هذهأنإلىالإشارهَالقولنافلهَمنوليس،آخرمجالكفهفلغذا؟والحتاثج

كتبهلماورويهَبتأندارسكليجنيهأنيمكنضخماَحصاداَتمثلءارَالا

رأيناكماثناياهفييحملحصادوهوص!ر،النبيح!اةعنالمستشرقونمؤلاء

الدقحِق.يجه!ملاالعلميالبحثعلىوخروجهواضطرابهت!اقضهعناصر

شذفقدسواءَ؟كلهمليسوا،الدقيقالحكماضيَخوتإذا،القومولكن

بالنسبةهؤلاءقلةمنوبالرغم-شواذقاعدةولكل-المستشرقينبعضعنهم

طيباَنقدياَكشفاَمارسواوقد،يَضِغلمعموتهمفإن،والأثقلالأوسمعللتيار

والمطتاتالثغراتعلىالضوءوالقوا،البحثفيرفاقهمأعمالمنللكثير

،وات،دِينِيههؤلاء:مواقفلبعضعرضناوقد..فيهاوقعواالتي

تصلرؤيتهمكانتماأنفسهمهؤلاءأنمنالرغمعلى.أرنولد.،درمنغهم

مستحيلاَ!!يكونيكادالأمرفهذا،المطلوبالعلميالنقاءدرجةابداَ

11:للمؤرخينالعربتاريخ(1) /A.
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بمالسيرةمنالغرتيالمومفتطؤر

!!

موقفيطلبدا،روسيةفيالبلشفيةالثورةونجاح،القرنبدالِةمع

يضبثق،بعامةالإسالأميوتاريخنا،والسلامالصلاةعليهرسولناإزاءجديد

لمقولاتهالسيرةحقائقإخضاعإلىوشسعى،للماريخالماديالتفسيرعن

اوصالهايقطع.سلفاَ.المرسوممنهجهمساحاتعلىيفصلها..الصارمة

!لأخذ،المنهجهذاومطالبيصسجملاماوششبعدوينفييرفضلكي

يعدوفا،يدعممايأخذماوتحسب..المقولاتوهذهينسجمماويستبقي

.الأرقامحمابفيعشرةمنواحداَيكونأن

فإنهم،القسريةومحاولاتهمتحليلهمعلىتتأتىالسيرةوقائعكانتلههاذ

وصللقدحتى،والتاويلالتفسيروفيوالتمزيقالتقطيعفيشططاَيزدادون

التطابقلححقيقوالتحويرالتعليلفيةتناًجملاحذَيبلغواأنإلىبهمالأمر

رخَالاينقفرأياحدهمجعلالذيرمْالا.والفلسفةالوقائعبينالمرتجى

مدرسةتلاعذةأنهممنالرغمعلىتماماَ،نقيضِاتجاهِفيبتحليلهوينحرف

المؤمنينمنداموافما؟باسلاولكن،للتاريخمشتركهَورؤية،واحدة

فلابذَ،رخَالارايبعفمهموليحقفررخر،لا3أحدهمفليتصدالنقيضبفلسفة

المرتجى.قصدهميوماَواصلونأنهم

سيرةبصددكثيروهو،قالوهمابعفررإلىالمثالسبيلعلىلننظر

والمدينة(مكة)فيالعربيالمجتمعأنبعضهمرأى)القد"!ي!:محمدرسولنا

القرآنانلغسكايا()بيجويرىبينما،الرقيقيمتلكمجحمعتكوينبدايةشهد

المرحلةانإلى)بلاييف(معويذهبالرقيقملكئةمرحلةبتركُزيُشعِر

آخرونويرىهذا.الأخرىبالشعوبالعرباتصالآثارمنهيالإقطاعية

فمنهمالتفسير؟فيقلقهذاويتبعفعلاَ،بالتكونبدأالإقطاعيالمجتمحأن

ملاكمنالجديدةالمستغفَةالطبقاتمصالحيلائمالإسلامأنيرىمن

http://www.al-maktabeh.com



النبويةوالسرةالمستشرهونبم

مصلحةفييراهمنومحهمفيج(،)كليمومحلالإقطاعوأرسحقراطية

الإسلامانيرى)بلاييف(مثلالبعضأنحينفي.فقطالرقيقأرستقراطية

الحاكمة،للطبقاتوالاجتماعيةالسياسيةالمصالحيلائملابالقرآنالمتمثل

الجديد.الطبقيالاستغلاللتسويغالحديثفيالوضعإلىأصحابهفلجاْ

العربيةالقبائلتدَخوالأرستقراطيةإن:يقولبعضهمأنحينوفي

فجاء،للوحدةتتوثبكانتالقبائلإن:غيرهلوَعي،أغراضيالتحقيق

التوشبما.ذلكعنيعبرموحداَالإسافىم

أنَ)كليموفمِج(يدعيامِشبف،ذاتهمالإسا3منشأمنالموقفويفعطرب

توححِدوأرادبالتوحيد،اورًشبوظهرواأنبياءعدةمنواحديميهرمحمداَ

ويعده.عفالعربيالغبيوجودنفيإلى)تولستوف!بح!ذي..العَبائل

)كليموفيج(لِذهبم3الإسابظهورالبعضيعترفوبينما.أسطوريةشخصية

أصلهونسب،الإقطاعيينمصلحةفيبعدفيماظهرمفَاِربكجزءاَأنإلى

مننشأالإسلامأنإلى)تولستوف(وتجاوزلمحمد،معجزةفعالياتإلى

أسطورةوهي،الحاكمةالطبعَةلمصلحهَفة3الخافترةفيصنعتأسطورة

.(1)((الحنيفيةتسمىسابقةاعتقاداتمنمستمدة

لِومها--النصرانيةعنيقللاجدلِداَ،ديناَيكونأنححذايكتربألا

المنهجتةعنوبعداَ،والسلامالصلاةعليهلنبيهوىاهيةالإسالأمعلىحئداَ

رهباناَهمأليسواالماديةالمدرسةوأتباع؟والأحداثالوقائعمعالتعاملفي

أزياءهمغيًروا؟وتاريخناوالسلامالصلاةعليهرسولنامنموقففمفيجدداَ

الذيالجديدالماديللكهنوتينتمونرهباناَنفوسهمداخلمنظلواولكنهم

بأقلوالسلامالصلاةعليهرسولناسيرةإزاءالنقتةالرؤيةعلىتدخيفكانما

.؟الأوائلالحصرانيةرجالاثارهالذيالدخانمنكسافةَ

.16-14ص،التاريختفسير:ورفاتهالدوريالعزيزعبد:بالتفصيلانظر(1)
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بمالسع!ةمنالغربئالموهفتطؤر

بعضمحللاَيقول،(؟)جوزيبندلىِ:الماديةالكنيسةأبناءأحدهذا

قدالمكيينمعالنبيسياسة"إن:والسافىمالصلاةعليهرسولنامواقف

وادى،الظروفاوجدتهاجديدةعواملتأثيرتحتالمدينةفيكثيراَتر!غت

منذلكغيرإلى،وذويهوأهلهالأصليلوطنهالنبيوحبالاخحيارإليها

يدر،موقعتيبعدظهرتالتنالسساسيًةوالعواملالخفسحةالانفعالات

سياستهمنيلظفاخذالشبيأننحَائجهامنوكان،المدينةوحصاروأُحد،

مابعد-رأوامكةفيالسلطةأصحابأنكما.المكيينإخوانهنحو

يتساحلواأن-الخسائرمنبتجارتهملحقوبعدمابدر،موقعةفيأصابهم

وعكاظوالحجالكعبةبقاءتضمنشروطعلىالغبيمعكثيرةأمورفي

عملهفيويشركهمبالعفويشملهموأن،م3الإساقبلعليهكانتماعلى

التفاحعم)2(شروطمنكانامًبروخيراَ.منهيتوقعونأخذواالذيالجديد

المادية.لاْمورهمكلامهفييحعرضوألا،المدينةفيالنبييبقىأن

سياسة:أخرىبعبارةأو،(القلوب)تأليفوسياسةالحديب!ةفكانت

(عاَوفَأاَدلًهِدِينِىِف)يَذخكُونَالناسفصار،المتبادلوالتساهلالتسامح

الشيءإلاعنهيعرفونيكونوالمالذيالجديدالدينبصحةاعمقادعنلا

وحفظاَالجدد،السلطةأصحابمنالتقربفيرغبةعنبلالقلوِل،

جوزييقول-لييخيل.أجيالفيالمجموعةوثرولَهمالقديمهَلمراكزهم

فيأو-الحديبيةفيالطرفانعليهااتفقالتيالشروطجملةمنأن-

والا،المكيالملأفينعَظلاعنالنبييكفأن-آخرينمكانأوزمان

باللغاتقازانفيتخضص،القدساهلمننصراني:(م194-1)جوزيبندلي(1)

فيثم،قازانجامعةفيثم،الرهبانمعهدفيالتدريسوتولى،الشرقيةوالدراصاتالسامية

كتاب)عن:مراجعهممنمرجعاَالروسالمس!شرقونعدهوقد.توفيأنإلىباوجامعة

931المسشرقونْ:العقيقينجيب /r).

؟الإطلاقعلىمصدرايوفي؟اوردتهروايةوأيةتم؟وزمانمكانايوفيهذا؟تفاهماي(2)
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النب!ءوالسرةالمستشرهونبم

لييظهرماعلىوهذا،عليهوأرقائهاالحجازيةالعاصمةصعاليكيحرض

الدورفينزلتالتيتلكستماولاالمدنيةال!وَرِخلؤاسبابأهمأحد

سببوهناك.(؟)ةكمسكانفيوالطعنالقارصةالعباراتمنالأخير،

فيالاجتماعيةالنبيحالةوهو؟الاَنذكرناهالذيعنخطورةيقللاآخر

فكاننفسمتهتغييرإلىىَذأظاهراَتغيراَ-معلرمهوكما-تغيرتالمديمة

لممماوغيرهابعضهاذكرناالتيالأسبابومنالصغييرهذانتائجمن

اهِمفومبتورةجاءتوالدينيةالاجتماعيةالنبىِإصلاحاتبعضأن(؟)نذكر

.(2"1(التساهل:الأوربيونيدعوهمما4ثي

تمهيددوركانالمكيورالدً"بأن:القولإلىجوزيبندليويمضي

ونزاعِحربِودور،الأمهَطبقاتبينجديدةدعوةِبثدورواسحعداد،

الناسمنطبقةوبين،عملهفيمخلصمبادئهفيثابترجلبينكلاميئ

الرجلذلكتقاومفهب!البلادفيوزعامتهاثروتهاعلىبالخطرشعرت

علىرأساَالبلادلعَلبتاهُلكلَحققتلووأحلامجهوددور..وتناوئه

الأحلامتلكأحلىوما،أعظمهوماالدورهذاأجملما،عقب

عملدورفكانالثانيالدوروأماتحقيقها،فيبذلتالتيوالمساعي

إلىأدتومكاشفاتسياسةودور،وافتتاحاتحروبودور،وتنظيم

هوالاجتماعيةالثوراتهذهمثلفيالتساهلومعنى،الطرفينمنتساهل

والرجوع،الطلبفيالتلطفأوالمبادئاوالمطالببعضىعنالتنازل

منكانماوهذا،الفريقانيرضاهقالبفيوضعهاأوبعفالأفكار،عن

وعبث،العلميالبحثمستلزماتعلىخروجمنمؤزخاليهيصلانيمكنماغايةهذا(1)

منهيوأينالشمرو!؟هذهوضعتومكانزمانايففيدالا،التاريخيةبالوقائعصريح

.!؟والمراجعالمصادركافةفيالحرفيةبنصوصهاتوافرتالتيالحديبيةملحشروط

.ه.-49ص،الإسلامفيالفكريةالحركاتتاريخمن(2)
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بمالس!ةمنالغرك!االموهفثطور

الذيالمحنَكالخبير(سفيان)أبيمكهَجمهوريةورئيسالعربيالنبيامر

والعالميةالروحيةالنبيبسيادةيعترفهذا،المكيالملأبلسانيتكفَمكان

مكةتبقىانيتعهدوذاك،الصلاةويقيمالزكاةيويؤدٌالأوثانويهجر

فيحظاَافكارهاوقادةمكةلأعيانيجعلوان،الديننالعربيةد3البامركز

وشأنهميتركهموأن،الجديدةالروححِةالجمهوريةأوالمملكةإدارة

وهوالفقراء،:أي،الثالثالفريقأما،يشاؤونكماويعيضونيحاجرون

فقد؟أحوالهلتحسينالدعوةوظهرتلأجلهالحرباستعرتالذيالطرف

تحاسرهاونسوهثم،والزكاةالصدقا!منبشيءرمْالابادئفيارضوه

هوماإلىبلالأولىحالفإلىنرجع،الأولينوخلفائهالحبيوفاةبعد

.(؟)"اهنماسوأ

وأفعالهبأقوالهيقصدلمالعربيالضبيأنشك"لا:آخرمكانفيويقول

عِصجويقتل،الاجسماعيالشرأسبابيستاصلأنإلىوالمدينةهمكةفي

فاختا3علىالاشتراكمينجماعةاليوميفعلأنيحاولكما،جرالْمه

تلكوطاْةمنيخففأنالكبرىغايفكانتبل،ونزعاتهمأسمائهم

وقعواأوالأرزاققسمةبعدخلقواممنالناسطبقاتبعضىعلىالأمراض

يقتلأنأرادفلووإلا.مقاومتهاعلىيَقوَلملأسبابوالرفكاالفقرفي

الأمرصاحبأصبحأنبعدلجألكانكلهاالاجتماعيةالأمراضجراثيم

ذكرناها".التيتلكغيروسائلإلىالعربجزيرةفيرالحهي

أنه:اي؟سبقوهالذينالأنبياءمثلإلاالوجههذامنالنبيمثل"وما

غيرهاعلى-الظروفمنندرفيماإلا-الأدبيةالوسائلاستعمالفضل

كلِينِينأوربةوسياسييمصلحيبعفررعصرنافيإليهالجأالميالطرقمن

.52-51ص،نفسهالسابقالمصدر(1)
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ةب!نلاوالسصةالمستشرمونبم

وصففىاجادمحمداَانَ:نعولانلمكحماوعلمهوغ!رهما.وموسولح!ى

واسسحصالعلاجهافيمنهاكثروتعدادهاالعربيةالاجتماعيةالأمراض

جراثيمها"؟(.

مععدداَازدادواقد-للأسف-وهم..كثيرون(جوزي)بندليوغير

بينالشرقفيهساهاالمحتشرونتلامذتهمسوادهممنوكثر،الأيام

وعقيدتنا-دينناعلى-ظاهراَمحسوبودنأنهممنالرغمعلىظهرانينا،

انحسرتكماانحسارإلىوتؤولالتعبير،صخَإذامنهجية)موضة(ولكنها

علىسيطرتقدكانتوفلسفاتوأفكاروآراءومماهجمدارسقبلهامن

وتمسكاَ،ذاكأوالدخيلالفكرلهذاتقليداَبا،دنافيوالشارعالمؤسسة

التيالأرضعنوغربتهالهجانتهاولكغها،ذاكأوالوافدالمنهجبهذا

والذي...الزمنرياحبهاوعصفتتست!يتوذبلتماسرعانفيهاتحركت

الأصيل.الممهجهوأبداَيتبقى

إلىأنفسهمدعاتهاوتحوُل،الجديدةالموجةر!كتنشهدنحنوها

فيه.كانواماخطلرأواأنبعدواعتدالاَموضوعيةأكحرمواقف

والمستشرقينالرهبانموجاتبعد،كقههذابعد،يتبقىوالذي

الرؤيةبهحجبواالذيودخانهمأثاروهالذيغبارهمبعد..والماذيين

الزمانفييومهاتكونتكمانفسهاالسيرةوقائعهويتبقًىالذي..الصافية

الزمانفيوقائدهاالوقائعهذهلصانعالفذةالشخصيةويحبقى..والمكان

..المرتجىالغدصوبالبشريةلقيادهَالثهعسايةاختارتهرسول..والمكان

الانتماء،شرفحملواالروادمنجيلوالسلامالصلاةعليهالرسولومع

فليستالإعجاز،يشبهبمايطووهاأنعلىوقدروا،للتحذياتواسحجابوا

.4ه-44ص،نفسهالسابقالمصدر(1،
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بمالس!ةمنالغرتيالمومفقطؤر

بقادرةالغاريخيةوالماديةالاس!شراقيةوالعلمانيةالنصرانيةالرهبانيةمناهج

الساريخ.مجرىر!غالذيالعصرلهذاالحقيقيَالبعدادراكعلى

..وتزييفهطمسهعلىبقادرينليسواأنهمكما

الإسلامأبساءهم..النقيجوهرهوششعيدالبعدهذايدركوالذي

الدور.وأداءالأماثهحملعلىلمدرمنأبداَغمرهمولمس،وحدهم

!أل!!س!
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بموالتطيو*طزاض،لضخهةاللزعلأ

الكيفىّوالئفيوالإفتراضالشكفةالفزعة-1

!
الكلمة،بمعنىمتفؤقاَالبحثتقنيةمسسرىعلىضات()مرنمغحمريمايبدث

يثيرمقارناَنقدياَأسلوباَويعتمد،رهمس!تلزماتهالبحثأداديححتا!كضحر

علىالقئمةالنتائجمنعددتحقيقعنبواسطتت-!عحتضقدةباجَعإلا

الأمر،سحرىكما،النقدتةنزعففياحياناَيلحكانإنالسبهـد.دصترف

واسح)نَفْي(عمليةتضفيذإلىفه3واسارفاقهمنعا"داَقادكحماقادداصذقيا

عليها.المتعارفالسيرةحئائقداحس!احاتالنطاث

سيلتزمهابأنهالرجلقالالتي)الموضوعية(دائرة،الثانيةالا-اف.دفيئأد،

الشذوعواملةالمضادًالضغوطمنةتط!لابيتحزَرانيستطعلمفإنهبحثنيب

التاريخيةالمذهب!ةعصرفييميزهماثمةأنمنالسغمعا!ةاع**خهجيةا

إلىويأتيسلفاَ،محددةرؤية،يعسنقأويفحرضلاإنه،احها!حا"نحسب

تنسجم،يجعلهابماوقائعهويعالج،تلكرؤيتهرفققصكيبهيهجا،:*(اخاتتْا

لكيالتاريخئةالجزئياتويمظُويقصويفصل،حبالحعيماتلا*خرح8ةآتب

محيتناغمماكلويتقئلوينتقي.سلفاَ.المصشعالئالب)قا(حماصنر!اكت

وششبعد.يعزلكذلكووكونلا،*ث،3حإت!اعات

يسعىإق..الموضوعيةالىأقربهومغايراَثهجا5َيعتمما"جلالىإن

تجيءثم،مسبقانتراضايدونالتاريخ!،الرشانع*حكته"أيبإت\1

تتمخفعنهوممانفسها،الوتائعتقولهمماس!تمدةوتنظيراتهامشالتاجاته

المحتثابكة.تهاقاوعافىا\ساسية1حسناتها8
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\ل!هوولوالسر6المستشرمكبم

!!جالىلأن..ف"!لاإلىالظنحسنفينذهبألايجبذلكمعلكننا

عاص-أحيانأ-يرغمها؟الوقائعميدانفيالتجريبعلىإلحاحهمنبسبب

أ\ثس!!1لاختارهمناقضأكانلوحتىشيءِأيًتقولأنْعلى،شَكقَمأن

السا!لخية.الجزئياتتلكعبرهتتدفقالذيالعصرلحركةوالأعمق

ا\رضية1عليءبإحالتفا)وات(،استنتاجاتمنالكشِرفإنويعَيناَ

سرف،الاستحتاجتلَص!شالتنقائعالوإليياتنتميالتيالشاملةالتاريخية

!إوالبداهاتالمسلًما!منبالكثيرترتطم

*خلحةفيفنغعتلاثاوالخطيئةبهذهالرجلائغامنواصلأننريدولا

إلىسخسعيءذل!منبدلاَول!خنا..المسبضَةوالأحكام..واليوىالمبالغة

الأخطاءلهعناكحراوواحداَتنتَحضتقدكانتإذامالنعرفمعطياتهاخحبار

فتطوحيحذاك..ةابحغلفيالمستشرقينمعظممارسياالتيالمحهجيَهَ

.الصوابإلىبرَهلأمص!حلايكونأنيمكن

التفاصيلمناقضةفي-الإمكانقدر-الدخوليتجنَبأنالبحثوسيحاول

خطأتتضمنقدمقولةكلمعالمتوازيةالمناقشةأوالردحتىأو،والجزئيات

علىوتغفيذهاالمنهجيةالجذورتحديدعلىمام!هالايحصبُإنما..ما

نأداممارداَاومناقشةَشاهدكليستلزملاوقد.)وات(.قِبَلمنالموضوع

.(؟)اهعمالتعاملمناهجدهانما،السيرةحقائقدراسةليستالبحثهذامهمة

مناثحتينمكة(في)محمدلكتابقراءتهعبريتلمسأنالمرءبمقدورإن

أولاهماتتمثًل..المستشرقينمعطياتفيتترددالحيالمحهجيةالثغراتتلك

النفيحذَبعضهمأيديعلىتبلغالتيالنقديةالنزعةوراءالانسياقذلكفي

فيثانيتهماوتحمثل..صحتهاحولالشكوكإثارةأوللرواياتالكيفي

الوقاثحعلى،الصسبيالطابعذات،المعاصرةوالمواضعاتالرؤيةإسقاط

ال!يرة(.في)درام!ةةبعنوانللمزلفلك!تابالمجالهذافيالرجرعيمكن(1)
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بموالنَفيوالافتراضالشخيةالنزعة

تحليلفيواعتمادهالوضعيالمنطىَلَحكيمومحاولة،الماضيةالتاريخصة

نسيجها.طبيعةوتفحصوارتباطها،الوقاثحتلكمكونات

وقائعبعضردفكرةعلىلِقوم)وات(كتابفيتردداَأقلآخرمأخذوثمًة

الأولى:بالمسألةفلنبدأ،ونصرانيةيهودية،سابقةدينيةأصولإلىالسيرة

الشاذ...الضعيفواعتماد،الشكوكواثارة،الكيفيئوالنفيالنقد،فيالمبالغة

وزواجه!فهالرسولميالأدبينالسيرةأحداثأهماستعراضبعد

التيالوقائحهي"تلك)وات(:يقولوتحليلها،عنهاالثهرضحيبخديجة

هذهبعضالمؤرخنظروجهةمن،زواجهقبلمحمدحياةعلىتغيمن

يمكنالتنالرواياتمنكبيرعددذلكمعوهماك..جدلموضعالوقالْع

الواقعيبالمعحىحقيقةليستأنهاشكولاالانقهي"،الطابع"بذاتتسميحغا

حياةمنلاحفةتارَسفلنسبتهايمكنوقالْعوصفتحاوللاْنفا؟لاحؤرخ

فهىِ؟والمؤمنينللمسلمينبالنسبةمحمدمغزىتلكمعتعنيولكحهامحمد

يمكنوربما.نبيهمةاِححلمناسباَملحقاَوتكون..إليفمبالنسبةحقياقةبذل

ويكفيلها،شاهداَكانلوفرأىترى(عيودنلهكالتالمنكتعبيراعتبارحا

.(؟)"إسحاقابنيرويهاكماالقصصهذهأشهرنذكرأن

ابنيرويهاكما(الراهبوإوبحيرى)الملكين(روايةنصواتويورد

لوقائعمهزوزةأرضصةإزاءنفسهيجدالقارئبأدنْعليهايعفبثم،إسحاق

.والزواجدالِصلابينالقردنربعيبلغالذيالزمنيالمدىهذا

.جدلموضعالوقاثحهذهبعضلأناولاَ:

الفقهي،الطابعبذاتتسميتهايمكنالرواياتمنكبيراَعدداَهساكلأن:ئانياَ

بالنسبةفقطحقيقةهىوانما،المؤرخالواقعبالمعنىحقيقةليستوهي

.االلمسلمين

.66صمكة،محمدني(1)
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النه!ولوالسرةالمستشرمونبم

ولكنها!محمدحياةمنلاحقةلفتراتنسبتهايمكنالوقائعبعضلأنثالثاَ:

..الوراءإلىسحبت

للاهتزازتحعرضوقد،جدلموضع(الراهب)بحيرىقصةكانتلهاذا

مسلمأ)2(لأنلا؟النفيعلىتستعصيالصدرشقحادثةفإنالنقد)؟(؟أمام

(سعد)ْوابن(4"هشامابنعنفضلأ-فحسبأخرجاهاوأحمد)3(

ترتبطواقعةلكونهاولكن-الأوائلالمؤرخينمنوغيرهم(6"والبلاذري

فيمعهاالتعامليصعبالتيالغيبتةالأصولذاتالحبويةالظاهرةبنسحِج

يلتقي!عالرسولحياةفإنهنا،وها.تاريخيبمنظورالعقليالتحليلإطار

إماونحن..باللحمةالسدىتداخلويتداخلبالمنظور،المغحبنسيجهافي

ويرتب)نبياَ(والسلامالصلاةعليهمحمدمنيجعلالذيالبعدهذانقبلأدن

الأساسمننرفضهأنواما،الحفسيالتكوينفيأسبابهاعلىالنبوةنتائج

والا..منظورفعلإلىتستحيلأن)الوحي(لظاهرةحىَيمكنوحينذاك

بالمعنىحقيمَةليستهيالتيالفقهيالطابعذات"بالرواياتالحقت

."للمسلمينبالنسبةحقيقةهي،وانما،للمؤرخالواقي

الواقعيبُعدهامنالتاريخيةالواقعةتجريدبعدأحديستطيعولن

!!الإطلاقعلىتاريخئةغيريعتبرهاأنإلا،الحقيقي

أولادهماعنهاالثهرضيزوجتهوأنجبتع!ع!محمدتزوجماإذاحتى

)وات(:يطرحهاالتيالفرضيةهذهامامانفسغانجدفإننا؟المعروفينالسبعة

.(المنقحةالخامسة)الطبعة272-271ص،للمؤلفالسيرةفيدراسة:انظر(1)

(2)102-151/1.

(3)21/r؟.

1rr-rص،تهذيب(4)

.74-1/1/70:طبقات(5)

.1/1AY-A:فار!ثألابا!نا(6)
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بموالنَفيوالافزاضا!ئممخيةالنزعة

الثاهنةفيتكون!فإنهاسسةكلفيولداَأنجبتقدةجِلدخكانتإذا

غريبولكتمسصحيالأَهذاليسالأخير،ولادةعندعمرهامنوالأربعين

.(2"معجزةبعدامِمفلَصبحلأنالقابلةالأمورمنوهو،التعليقيثير

عنهااللهرضيخديجةفإنالتعقيد،هذاتقتضيلاأساسهافيوالمسألة

في-فعا3-ت!صنوقد،زواجهالدىعمراَالأربعينمنأقلتكونقد

ي!بي)وات(ص!ل.مستحيا،.لجس!الخمسينحتىالإنجابلأنَ؟الاْربعين

فيالصددبهذاتعليقأيعلىنعثرلا"إنناوهو:موقفاَ؟المساْلةهذهعلى

المزرخينحؤلاءفكان.(2)"والطبريسعدوابنهشامابنصفحاتكل

الأمررمنهذاإن:آخربموقفيلمحأنهكما،نقديحسأييملكونلا

الأجيالاوالرسولأتباعفإنوبالتالي،معجزةبعدفيماتصبحلأدنالعَابلهَ

عنبعيدةظاعرةكللتحويلالسهلالاستعدادتمتلكعموماَ،المسلمة

!!معجزةإلى،أخرىأوبدرجةالمألوف

منكسير!يوجد:العريض)المانشيت(مذا)وات(يطرحالدعوةبدءعند

إذاالممكنومنمحمد،دعوةصحبتالتيالظروفحولالاطمثحالنعدم

دهان،بالثقةجديرةعامةعمورةرسمإلىننتهيأنالرواياتأقدممحًصْتا

.(3)(1الأكيدةغيرالتواريخولاسئماالتفاصيلمختلفةكاشكا

فإذاَ،بالسقةجديرةعامةصورةرسمإمكانيةإلىيشيردامفما.بألس!.لا

الدعوةصحبتالتيالظروفحولشكوكهمبدئياَنتقبًلأنيمكن

.(و)التواريخو)التفاصيل(

!؟بالثقةالجديرةالصورةبناءفي)وات(نجحهلولكن

.73صمكة،محمدفي(1)

نفسه.السابقالمصدر(2)

.93ص،نفطالسابقالممدر(3)
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الفبولةوالسيرةالمستشوهون!حش!

المسششرقينهنغيرهمعبالمقارنةفهو؟نسمئةةلام!حطلاتكونانبىهكن

هذهفيالنجاحعلىأقدرهم-شذولا-يعذالسيرةدرسواالذين

لواقعةوالَساعاَ،اصالةَالأكثر،الإسلاميللمنغلوربالنسبةولكنه..الحه!ب

اْزيلوقديديهبينمنالصورةوتخرج،الشكوكمن"خثمداسيريبدوالسيرة

نفسه-الوقتفي-إليهاوأضيف،الواقعيةالحقيقيةمكؤنائهامنالكثيرمنها

(ااساساَفيهايكنلممابدض

صعوبة-واتيقول-تعترضنا-المثالسبيلعلى-)الوحي(قضيةوفي

الوحي:مننزلماأولتختتمالتيفالكلمات؟بالحواريخيتعلقفيماصغيرة

المسلمونويفسر،السابقالوحيمنهيبِاَلقَ!!َرًلَعائذِى!اَ!رَمُنَبُئرًو)اترَأ

كانإذافائدةمنلهذاوليس،(القلماستعمال)علميعنيبأقالسابقالقول

اتصلالذينبينمن(نوفلبن)ورقةويبدو،والكتابةالقراءةيعرفلامحمد

المقطعأنشكولا.المقدسةالمسيحيةبكحبمعرفتدلسببمحمدبهم

لورقة.بهمدينهوبماذكرهقدمحمدرذدهحينالقرآني

بصددورقهَلملاحظةنتيجةكانهذابأننفكرأن)!إ(المغري"ومن

تلكليغذي)اَقرَآ!مقطععلىسابقاَوحياَيتطلبهذاولكن،الناموس

صلاتِعقدقدكانمحمداَبأنالافتراضلففْالامنولهذا،الملاحظة

الصعاليمتأثرتوقد،كميرهَأشياءوتعلممبكروقتمنذورقةمعمسممرة

العلاقةمشكلهَطرحإلىيعودماوهذا،ورقةباْفكاركثيراَاللاحقةالإسلامية

.(1)"هلالسابقوالوحيمحمدعلىنزلالذيالوحيبين

الإسلاميةالصعاليموتأثر،ورقةعنالأخذلمسألةبعدفيماوسنعرض

1(بأفكاره)كثبرأاللاحقة

.93ص،نفسهالسابقالمصدر(1)
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بمواللعيوا!لهزاضلططهةالثرم!

في)وات(يثيرهاالتي)الشذ(دوامةإلىهنانشيراننوليولكننا

بالشكلجرتوقد،واضحةالمسألةإن..الأولى)1!وحي(!ظات

!كل!داليهحبب...":عنهاالثهرضيعاثشةبهتُحَذثناالذيالتاليال!عروف

قبلالعدد(ذواتالليالي)يتعبد،فيهفيتحتثحراءبغاريخلوفكان،الخالأه

حتىلمثلها،في!زؤَدخديجةإلىيرجعثم،لذلكويتزؤَدأهلهإلىينزعان

أناما:فقلتاقرأ،:فقالالملكفجاءهحراء،غارفيوهوالص!قه"طب

:فقالأرسلنيثمالجهد،منيبلخحتىفغظَني)1(فأخايي:قال،بنارث

)اقرَآ:فقالارسلنيثم،الثالئةفغطنيفاخذني،باقارئأنادا:فئاتاتراة

!َعىِذَئَا!الالكرَمُوَرَئُب!آقرَأ!ئبَلَعمِنْاَفيلنَنَنحَلَقَ!َقَلَخق"لارَنمكَبأ*تِ،

بنتخديجةعلىفدخل،فؤادهيرجفبطدلهه!ب)2(النَهرسرلبغاف!جهت،الَِلقلآب

لاَمف،الروععنهذهبحتىهولَضزف،ين!افز،نيزخملو:فخالتص!هـياط-*

والثهآَلك:خديجةفقالت،نفسيعلىخشيتلقد:الخب!حاأتج!ةجي-طتل

المعدوموتكسبالكلوتحملالرحملتحلإناث،َا"اباالثهيخفلاث،!

بهأتتحضىخديجةبهفانطلقت،الحقنوالْبعاحارتعينال!حيتقيضتت

تنضَرقدامرأَوكان،خديجةعمابنالعزىعبدبنأسد!تنوفك!بقة

نأالنَهشاءماالإنجحِلمنالعبرافيئَالكحابيكتبركان،الجاحاجةفىب

ابنمناسمععمبنيا:خديجةفقالت،عميقدكبيراَشيخاَسكان،ي!خَب

ماخبره!"الفهرسولفاخبره؟i,ماذااخيبنيحا:ورقةلهفئاك8!؟%ا

فيهاليتنييا،موسىعلىالثهنزلالذيالناموساهإ:ررقةله!افغا،ف(ث

هم؟مُخرجيًأو!طر:الثهرسولفقال،قومكيخرجكإذحياَليخن!ب،َاقبني

يومكيدركنيوإن،عوديإلابهجئتمابمثلرجليأت!م..3ت:تال

.(rدا)الوحيوفترتوفيأنورقةينشبلمثم،*ئرزرأَا!سحنأفسك

وعصرني.غسةنهي:!*ا(؟)

الاقصة.أوالأداتلهاَ":*ا(21
".ا!*ركأ

1صنةطبعة،7-1/6:)تجرلد:اليخار*!(31 qr iم).
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بم
؟لبمط*لإ؟لصيردثور،لمسمثص

تإئج!ة!ثثأ**ص*صستثةب!بمصالأتوأيةحذا؟سابهتوحيفأي

ث!حت،اءعا*غإأبص!ح*ررآ*ا\ضا-ث1"صبالوراقعةمنجهسانبيهدمإذ)وات(

؟(صب8ابتإثت،اصمدءطاكأصفانبجورضسَصئيفيعود؟والمحذثون

:*؟،بيف*!اثاءثااخخا،قياهت!يندضراهانسياقهعني!صثفعوثم،محذث

ه!إااثهأتتاءجاا،*توغأيه،ر!بأنهكما..1(ناف!صأنالمغرممِالامن

ت8د،،.؟،قهَ،.ث،بأف!حَاثالح!-ئقة؟ثأالإسالأدجةال!تعاليمالَأثرهـا"وقدةبعبارة

.-اي-استلاضبررعاصاْدلتأضالتأثيرحذايبينأن

+!!،

دخية:أاأححهخلياتاا*ظ-*ت)8صات(ف-الراية11!فثا!لايتححخًخروقد

دلح:ر؟ايضاباتغات؟ببثبأء-اتتاثالادتتسعأتحاثالتيالحالية

(ات8ِ)في*فبقيافياتغاةووالا!*ط!تي!تايةر!"ابايتلاءدهـشا"بعد،فيحماحدث

أيخاددغايختتغف؟81،شص!تتحجةقححجيا"أر،دخئاحةلتحضيقمتعمدأقصداَ

تلاث.أوالشخصية

لشيةص*ظ-إلااء،اغالإنا*أاقبمبا-ئياَيخومالنبلكان"لما3فمثا

اهمة،ِ-+اضالنب!فيئامعدا"اجت-اث-فوالحمساحموناسحغلفغد،مية3الإساالأمة

احخاداتان-اج،دفإذا،ب!تيلالأاالحعساحعبتأخبارمعالجةيجبولهذا

ائل،\ا13ا!شراالطحساررجقبيمكانانهيعانرنبةالمعجبينأوماشخص

.(؟)!بينهمضالثا!ثينالخادحمووالأغاباعاصكانأنهالافت!ساضالحذرفمن

انتحىهمنلِه1كانرايقإلإثة3الثاهحزلابعا-ذإنة:الطبريقولومثاذ

ضعمهِ،بكاصابربفمجاءالإي!تالحمساحينهنههمعدديأتي،للإسلام

اصبحواالذينالخحعسةالحئيغةفيحمالحمذكورينالرجالهؤلاءلأنشذ،

.144صمكة،محمدفي(1)
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بموايي!ييوالافراضالشطهةالنزعة

مسألةفيالخليفةانتخابلتأمينعتسهمفقدعمر،وفاةحينعليمحالقادة

دَهلأنفسهما!سصسقبأنالقولالصعبمنوأن.(المعروفة)الشورىا!شة

هي:وأسماؤهم.الإسلامبدءعندسنةعشرينقبلمحمدإلىمعاَجاؤوا

أبىبنسعد،عوفبنالرحمنعبد،العوامبنالزبير،عفانبنعشمالت

.(1)"هَنلاعبيدبنطلحة،وقاص

كي،الستةالرجاللهؤلاءعنهاللهرضيعمراخسياريكونأنيجوزألا

نفسه،بكرأبيبعدأسلممنأولكونهم،الحاليالخليفةمهِشبمنينتخبوا

فحسب،الإسلامفيوشرفاَالمسلمينقلوبفيمكانةليسبذلكفاكتسبوا

علىاهَقظتمذُأصبحتدولةقيادةمنتمكنانهموادراكاَخبرةَولكن

يكونربماالذيالتطابقهذاأيكفي..ميدَعلاالعالممنواسعةمساحات

بها؟ونضخي،الشكموضعوشبيهاتهاالروايةنضعلكيمتعمداَ،

أخرىافتراضاتنجدأدنيمكن،النفىِأوالشذمنالسياقهذاعبر

اعصقد)قبلية(ووقائعروالِات،ينفيأوخلالها،منلِشكك)وات(يطرحها

وأتلكأوالفئهَلهذهدعايةأومصلحةيحققبعدفيماتدوينهاأوذكرهاأن

تلك.أوالأسرةلهذه

نوفل،بننزعيم،عديبنمِعْطُمحمالِةألننفرض"أنيمكنفمحلاَ

عنحديثاَنجدوأن،الشروطببعضكالن،الطائفمنعودتهإثرل!سحمد،

ثم،نوفللحمجيدتروىةصَعلالأدنمدهشاَذلكوليس،المصادرفيذلك

إسحاقابناه!ذيلاولهذا،هاشملبنيتسيءلأنهابعدفيمااهم!

فيسياسيةلبيئةينتميكانعروة"إنومثلاَ،(2)"ما!ابنيدخلها)بجنما

أبيالثلاثيئمنالمؤلًفمحمدأيامالحاكمالحزبوهي؟الإسلاميةالدولة

.514146ص،نفسهالابقالممدر(1)

.222ص،نفسهالسابقالمصدر(2)
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اللهوولوالسكلةالمسثملمرهونبم

الإيوالزببر،طلحة،عائشةحزبثم)!إ(،عبيدةوأبيعمر،بكر،

ضدالسورةعنالمسؤولالحزبثممعاَ،هـومعاوية36سنةعلياَعارض

دع!ويبل،محماثلةالجماعاتهذه)وليستهـ،72-62سنةمنالاْمويين

ي!لادا!هلابيننجدانإذنالمستغربمنوليسالاستمرار(مننوعاهِشب

محمدمعارضةعنالمسؤولةهيأميةقبائلتجعلعناعحرعروةرواها

بننمساكمنمحمدشكاوىذلكومن،ئِئسبمظهروتظهرهابكر،وأبىِ

.(؟)"للقتالولجاجتهجهلأبيوفظاظةالمعارضينوقوائم،نحوهمحافعبد

الانسصاراتاهميةمنالتقليلحاولمنهناكأننتذكرأن"يجبومثا،

تبعوهالذينأحافادلأن؟(المكيةالمرحلة)فيمحمدحازهاالتىِالأولية

.(2)(1رومْالاحمذهتذكرأننوُدويلاتركوهثمالزمنمنلفترة

لعائلةينتميكان(المعروف)الاْخباريعروةاننذكرأن"يهمناومثلاَ

فيلاصبالغةتسعىالعائليةروايتهوأن،أميةلعانلةحينئذالمعاديالزبير

كانتاميةقبيلةأنعلىاعتماداَ،الحوادثمجرىعلىوتأثيرهالاضطهاد

.(rلمحمد")المعارضةجانبإلى

قليل،بعدالقرشيالاضطهادمسألةمن)وات(موقفعنوسنتكلم

نشكاثلكيالاضطهادوقائععنتحدثالذيوحدهعروةس!يلأنهوالمهم

والمززخينالأخبارئينمنغيرهوانما،أميةببنينكايةَفيهامبالغاَكونهافي

تلك!!أوالعائلةبهذهمباشرةصلةلهمتكنلمالذين

نأكما،معروفالكبرىالعقبةبيعةفي!النبيعمالعباسودور

.معروفأيضاَمكةح!ففيدوره

.267ص،نفسهالسابقالمصدر(1)

.171ص،نفسهال!ابقالمصدر(2)

.231ص،نفهالسابقالمصدر(3)
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!أوالنَفيوالافتراضالشحْيةالنزعة

بهايلحه!أو،الدعوةبمواجهةيوماَيقفلمأنهأيضاَومعروف

حخىلفب،أبيأخيهعنصدرلماخا،فاَ،وثنئتهمنالرغمعلى،المتاعب

المتوفىبعفهأسوةلجوحماتهالرسولمستشاريأحدالعباساعتبارلمحمكن

فغرةفيأسلمإنه:تقولالتيالروالِةصحةمدىندريولا،طالبأبي

هماكمنالدعوةخدمةفيمهافهلتأديةمكةفييظلًأنراَخاوأف،مبكرة

العائلية.مكانفإلىمستنداَ

بالصيغةالعئبةبيعةفيوجودهينفيأنيرى)وات!فإنأمرمنيكنومهما

لاحهتاختراعأنهعلىللعباسوقعالذيالحادثرفض"يجب:التاليةالقاطعة

ذلكفيحاشمبضييدعلىبمحمدلحاقتالتيالمشيغةالمعاملةلإخفاء

أما،نوفلقبيلةسيدحمايةفيالطائفمنعودتهعندمحمدكان،الوقت

ويمضي.(؟""هلأساسفالأككانرفيهيسكلمالعباسلأنالحادثبصحةالقول

الغرننفاية)فيالمعارضيننظرفيالشرك"كان:التاليالاستنتاجإلى)وات(

والتنمحئةبنلوهبالمنسويةالروايةأما،العارمنأقلَ(ئيم،اسإلاالأول

سابقاَ.بةاحمَذقتالذيالرأيتأكيدإلىتميلفهيالبردىِورقعلىحفظت

ى!عبالردالمدنيينالأحدمحمديأذنثم،الروايةهذهفيمحمداَالعباسيمدح

أتناونشعر،منهأكثربمحمدِالظنيحسنونأنهملهمظهراَومؤاخذتهالعباس

زسارةأنهوالرضاعلىيبعثالذيوالافتراض،العباسئحِندعايةعلىرذأمام

.(2)1(العباسيةالدعايهَاستخدمفمحضاخضاعللعقبةالعبًايهمرر

بم
إلىومتواترة..تماماَمحروفةللمسلمينالوثنيةالزعامةاضطهادومسألة

لى.مسؤغلاعملاَإثباتهامحاولةمعهتغدوالذيالحذ

.232ص،نفسهالابقالمحمدر(1)

.233-232ص،نفسهالسابقالممدر(2)

http://www.al-maktabeh.com



النبولهةوالسرةالمستشرمون60

وينفيالمصادر،إليهتشيرالذيبالعنفكانتأنهافييشكواتلكن

ماحولالشكويثيو..جيلبعدجيلاَالناسلِعرفهاي!لا)بالشدة(تكونأن

كيالولهَائععلىلمساتهلوضعوشسعى..الموقفتصولِرفيمبالغةلِعده

عنتتحدثحينالمصادرأنشك"لا:يقولفهو،الاعحدالإلىأكثرتميل

فتحةذلكمعليستوهي،جهلأبيأعماللمثلتشيرإنماالمسلمينفتنة

سعد،وابنوالطبريهشامابنَرَيِسبدقةِفحصناماإذاذلكيتأكد،قاسية

إلىيدعوشيءوكلالشواهد.أفظععنشكبلايتحدًثفيهايذكرمالأن

الاضطهادفيالمبالغةأنالممكنومنخفيفاَ.كانالاضطهادبأنإقصاعسا

.الأشخاصمنشخصعنالدينعنالارتدادتهمةنفيمحاولةمننشأت

ابنعنالمذكورةالمعارضةمظاهرمختلفعلىلديناالتنالوئائقوتشهد

جيرانهأوساختجمعكانبسيطةلإهاناتوتعرضمحمدشُتِمفقد؟إسحاىَ

لِكونأنالممكنومن.طالبأبيوفاةبعدالإزعاجزادوربما،منزلهأمام

الإسلامقاَشعابين0050إلىدرهم00040منبكرأبيرأسمالانخفاض

شراءوليس،جهلأبوبهيلوحكانالذيالاقتصاديالضغطسببهوالهجرة

درهم450اديتجاوزيكنلمالعبدثمنلأنسعد؟ابنيقولكماالعبيد

وعامركبلالبالعبيد؟نزلماالجسديالحعذيبعلىالأمثلةوأشهرتقريباَ،

،الأرتبنللخبابديناَيسددأدنوائلبنالعاصرفضىكذلك،فهيرةبن

ءابَالابهيقومالذيالضغطوهوالاضطهاد؟منرابعاَنوعاَنذكرأن!لمكن

.(؟)"قبائلهمأوعائلاتهمأنرادعلىوالإخوةوالأعمام

خفيفأ؟إذدنالمسلميناضطهاد"كان:التاليةالمتيجةإلى)وات(ويخلمى

يؤذأنمنيمنعكان-&)لأنراالقبائلحماية-مكةفيالحمايةنظاملأن

إلىتميللاالمسلمقبيلةكانتلوى!حأخرىقبيلةمنفرديدعلىالمسلم

.191-195ص،نفمهالسابقالمصدر(1)
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بموالففيوالافتراضالشخيةالفزعة

مساساَيعدرخَالامعنزاعهفيالعشيرنصرةعنالامتناعلأن،الإسلام

على:الاضطهاداقضصرولهذا،القبيلةشرف

القبيلةفيالمضطهدونيكونحينالقبائلعلاقاتتمسلاحالات-1

قبيلة.أيةتحميهالاالضحيهَتكونحينأونفسها،

لإجراءا!ى؟التقليديةالشرفشريعةفيمذكورهَغيرأعمال-2

القبيلة.وليسالفردإلاتمسلاالتياللفظيةوالشتائمالاقتصادية

لمولكنهالوليدالإسلاملتضشيطكافياَالمحدودالاضطهادهذاكانوقد

.(؟)"فيدعنمؤمنِأيمتمارذيستطع

لطرحسوىالمجاليتسعولن،يطولالاضطهادعحفعنوالحديث

منيتبينوخصومهمالمسلمينبينيجريكانمابعضعنفحسبإثارات

)وات(.ذهبكما)خفيفاَ(يكنلمالاضطهادأنخلالها

وعباَ،أحراراَ،المسلصِنمنفيهامنعلىتسبقبيلةكلكانت

الحر،اشتدإذامكةوبرمضاء،والعطشوالجوعبالضربوتعذبهمفتحبسهم

لهميصلبمنومحهم،عليهيحصبالذيالبلاءشدةمنيفتنمنفمنهم

ألبسواالمسلمينمنالمستضعفينأنمجاهدروىوقد.منهمالثهويعصمه

.(2)منهمالجهدبلخحتىالشمسفيوصبرواالحديددروع

حصإذاوأم!،وبأبيهياسربنبعماريخرجونمخزومبنووكالن

صبراَ:فممول!ررالرسولبهمفممزُ،مكهرمضاءفىلعذبونهم،الظهسرة

ويقال،الإسلامإلاتأبىوهيأمهوقتلت!!الجنةموعدكمفإنياسرآل

يعذَبعماروكان..بطنهافياه!عطفالقولفيجهللأبيأغلظتبأفها

.192ص،نفسهالسابقالمصدر(1)

.1/581:انساب:البلاذري(2)
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الن!ةوالسصةالمسثشرهونبم

ظهرهيلصقونفجعلواالأرتَبنبخبابوجيء.(1,يقولمايدريلاى!ح

رايحنيلقد:نفسهخبابويقول،محنهماءذهبحتىالرضفعلىبالأرض

صدريعلىرجلهرجلوضحثمفيها،سلقونيثمناراَلياوقدواوقديوماَ

يمَول:"يجزالثهرسولسمعتانيولولا،بظهريالأالأرضاتيتفما

.(2)!!لتمنيظ((الموتمكُدحأيضمتينًالا1

أمامتضعضعواقدالمسلمينبعضأنالاضطهادةشدًمنبلخوقد

نصرفيمهًكشاْوَدبأوانهموالاضطهاد،ىذْالاتحمليطيقواولمالمحنة

علىتحملالحجسورةمن15-11تايَالافنزلت،للمسلمينالموعودالله

لاذعة:حملةَعامباْسلوبالناسمنالنوعهذا

فِئنَةفَباَعصَاوَاِقهِبَناَمطَاخَبزهَباَحصَأفَإِنحَرفيعَكََهَئدآيَغدنَمالنماسِ)وَمِنَ

اَلمُبِينُ!)3(.آلح!رَانُهُوَذَ"لِكَهًزِخَألآَواحيُذلَارَخ..وَتجهِهِعَكَآنقَلَبَ

المشركونأكان:عباسبناللَهلعبدقلت:قالجبجر،بنسعيدعن

دينهم؟تركفيبهيعذرونماالعذابمنيمح!خاللهرسولأصحابمنيبلغون

نألِقدروماويعطشونهويجيعونهأحدهمليضربونكانواإنوالثه!نعم:قال

.(4)هبنزلالذيالضربشدةمنجالساَيستوي

وقائعمنلواحدةآخر(النفيتلكنظرهبوجهةيمفدكان)وات(ولعل

بسببكانتالحبشةإلىالمسلمينهجرةإدن:تماماَالمعروفةالسمكيةالسيرة

بديلاَويقذم،السببهذافيهَكشذلكمنبدلاَيطرحلكي.الاضطهاد.

!!حزبينالمسلمينيقسمكادانشقاقِتفادي!ب!الرسولمحاولة:عف

.159-158/1:نفسهالسابقالمصدر(1)

.178/1:نفسهالسابقالمصدر(2)

.284-1/283:الرسولصيرة:دروزة(3)

.197/1:انساب:البلاذري،72ص،تهذيب:خامابن(4)
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بموالنَفيوالافتراضالشخيةالنزعة

المسلمينوبقاءالحبشةإلىالهجرةأسبابتحليلفي)وات(يضطرب

الاضطهافى،منالهروب:اولها:أسباب!سةبينطويلاَرفىحاَهناك

،التجاريالنشاطممارسة:وثمالثها،دادَلرالاخطرعنالبعد:وثانيها

فييشكاصكثم،الأحباشمنحربمِةمساعدةعلىللحصولالسعي:ورابعها

الاف!صةمقاومةالصعب"من:ويقولالأسبابهذهعلىالاعتمادجدوى

فيقوكثانقسامنشاانهوهو؟الخامسالسببإلىالاطمحنانبوجوبالقائلة

الناشثة")1(.الإسلامةًمأداخلالرأي

سعيلىبنخالدإفامةأن"يبدو:قالقد)وات(كانسابقِمكانِوفي

وأنه،سياستهفيمحمدمعخافىفعلىكانأنهإلىتشيرالحبشةفيالطويلة

الدورأحميةعلىولا،م3لالإساالمتزايدالسياسيالتوجيهعلىلِوافقيكنلم

للرسالةالسياستةبالنواحياهغخالداَأنولو،نبوتهبسببلمحمدالسياسي

.(2)"للهجرةالسابعهَةن!سلاقبلِمكةإلىوعادمحمد،معخلافهلدفن

فيخافىفِحدوثساقغاالتيالقليلةالأخبارهذهمن)وا!(يسحنتج

عحدقويةمكانةلهكانتالذيبكرأبيمعوخاصة،المسلمينبينالرأي

إلىبالهجرةبكرأبيلمخالفيأوعزمحنمالرسولأنويرى،ز!-والثهرسول

التيالأدلةانغير،الخا،ف!عذاعنتنجمقدالتيللأخطارتفادياَالحبشة

وطلحةكعثمانالحبشةإلىفاجرمنبعضفإن،قويةليست)وات(يسوقها

الأوَلالمسلممنبعضأسماءاخحفاءأنكما..بكرأبىأصحابمنكانوا

عهدفيوخاصةبعد،فيماالسياسةفيرئيسياَدوراَلعبهموعدمالمهاجرين

إلىيرجعقدبل،فقطمع!فهم3خاإلىيُعزىأنيمكنلابكر،أبي

ممنبكفيراستعانبكرانجاأنوالواقع،الحياةفيأخرىبأمورانشغالهم

أهملفلو،الإسلامقاومممنكثيروبأولادبعدها،أومكةفتحعندأسلم

قيادةيسفمهمولاهؤلاءيهملأنبهالأجدرلكانلماضيهرجلاَبكرأبو

.1n4-1/11'صمكة،محمدفي(1)

.162ص،نفسهالسابقالمصدر(2)
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النبوالةوالسرةالعستشرمونبم

توحي(؟)القرآنيةتايَالاأنوالواتع.قيادتهااحسنواالتيالإسلاميةالجيرش

المسلمين،علىوقعالذيالشديدالاضطهادهوالهجرةدافعبأن

!روالرسولدفعتالتيهيوانها،لف!غتهمالمشركونبذلهاالتيوالمحاولات

الهجرةإلىنفسهبكرأبايدفعانكادالذيالأمر،(2"بالهجرةالإيعازإلى

.(rالزعماء)أحدأجارهانلولا

يحاولالتواء،ولامداورةتقبللاالتيالحاسمةالمسائلفيوحتى

هناكيزرعلكي،الوقائعجدارالكيفيئ(و)نفيه)بشكه(ياقسحمان)ضات(

وتحليا،ته.افتراضاته

انصثلههانما،الكعبةفيالاْصحامعبادةيوماَيهاجملم!هالرسرلإن

ولذا.مكةضواحيفيالكائنةالمعابدفيالقابعةالأصنامعبادةعلىحجوكط

دانإذاأنهمن"الخوفالاْساسيسببهايكنلملالإسلاممكةهمعارضةفإن

الخرابوحل،الكعبةزيارةعنالبدو!كالإلحادوتركوام3بالإساهمكةأهل

فيالعثورعبثاَنحاولفسوف،مرضِغيرالسببوهذا،مكةتجارةفيلكبيما

الهجومأنرأيناولقد..الكعبةفيالأصنامعبادةلمهاجمةاثرأيعلىالغرآدن

لهذهيكنولممكةضواحيفيالكائنةالمعابدفيكانالأصسامعبادةعلى

ويخلعى."عامةالمكيةالتجارةبانهياريهددعنهاالتخفيتجعلأهميةالمعابد

.(4)"الثانويةالميزاتسوىيغئرلممكةدافتحبأنالقولإلى)وات(

دخولوحتىالأولى)إعلانها(لحظاتمنذ!ؤالرسولدعوةكانتلقد

ضدمكشوفاَوصراعاَ،الوثنيةضدمتواصلةصيحة،الأصناموتحطيممكة

خارجها.اومكةفيكانتأياالأصنام

.41،110:النحل،10الزمر:،57:القصص،10:البروج،23-1:العنكبوتانظر:(1)

.368/1:العربتاريخفيمحاضرات:العليأحمدصالح،د12)

.256-205/1:انساب:البلاذري(3)

.214-213صمكة،همحمدفي(1)
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بموالنَفيوالاطزاضالشخيةالنزعة

المستشرقينمنبكثيراسوة)واتأيمارمهالذيءالسجزيهذاإن

ذ!ميمفيمطلقتوحيدحركةالإسلاميةفالحركة؟وعقيديأتاريخياَمرفوض

ولذاجيداَ،هذاالقرثميةالزعامةأدركتوقد،ي!ئوتوجهأيالأولىاللحظة

إلايريدهماكل!الرسوللمنحشيءِ،أيعنللضنازلمسضعدةكانتفإنها

نأمستعداَالمقابل"يخفيالرسولوكان،الثهاًلإإلهلاأنشهادة:هذه

إلهلاأنشهادة:هذهفياًلإشيءِكلفيالوثنيهَالزعامةمعحوارِفييدخل

.الأصنامعبادةاوللوث!يةمطلقرفضمنبالضرورةتعنيهوما،الثهاًلإ

البلاذريبروايةيذهبأين)وات(نظربوجهةاخذإذاالمرء،يدريولا

الحملاتتصاعدبعدللدعوةقريشمعارضةاشتدادإلىفيهايشيرالتن

أينولا،(1)وأصنامهمآلهتهمضديشنها"!ن!الرسولراحالتيالشديدة

يوماَ--أخذواالم!ركينأنتذكري!لا(3)والطبري(2)هشامابنبروايةيذهب

عيبفيوكذاكذاتقولالذيأنت:لةوقالوا!ر،الرسولرداءبمجامع

!إ"كلذأقولالذيأنادانعم:لهمقالانإلاجوابهكانفماوديننا؟آلهتنا

زعماءعقدهالذيالاجتماعذلكعنتتحدثالتيهشامابنبروايةولا

منرجلاَنعلمماوالنَهإنا:لهوقالوا..ليكلموهالرسولإلىوبعثواقريش

الآباء،شتمتلقد،قومكعلىأدخلْتَمامثلقومهعلىأدخلالعرب

فإن..الجماعةوفرقتالأحلاموسفهت،الآلهةوشتمت،الدينوعِنتَ

حتىأموالنامنلكجمعنامالاَبهتطلبالحديثبهذاجئتإنماكنت

.عليحا.نسؤدكفنحنفيحاالشرفبهتطلبإنماكمتوانمالاَ،اكثرناتكون

الشرفولاأموالكمأطلببهجئتكمبماجئتداما:!الرسولفاجابهم

مامحيتقبلوافإن.رسولاَ.إليكمبعحنيالثهولكن،عليكمالملكولافيكم

.11'1-15/11:ان!صاب(1)

.60-57ص،تهذيب(2)

(r)2:خل!ات/rrr- rrY.
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النبويةوالسيرةالمستشرهون---------""--------"-*.،-!تث!.

الثهلأمراصبرعاحبهو)رتن)و،والآخرةاليمانيافي"لخكمفهوبجئتكم

.(؟)"..وبينكمبينياللهيحكمى!ح

وفداَإن:تقولالتيسعدابنبروايةيإهبأينكإلا!اله!هير"ايولا

أخيه،ابنيك!أنإليهليلتمسوا!لالبابيإلىقا"ه!اقريشزعماءنى5

وقد،قومكوأشرافعمومتكهؤلاءص%ابنيا:"لوتال،فاستما"عاه

تدعنا:قالوا!"إأسمع"قولوا:6!!الثهرسولفاتال،ينعممافوكانأرادوا

فقال،منهمفاقبلالقوماْنصفكقد:محلالبابوقالوإلغارو،ثاع"انووآلغتنا

أنتمإنكلمةمعطيأنحمهل،هذهاععلبتكمإنا)أرابنم:!ح؟!يمبالثهرسول

هذهإن:جهلأبوفقال،"؟العجمبهالكمودانتالعربهملكتمبغاتكاحمتم

))قولواىيخير:الرسولفقالأمثالفا!!وعشرلناقولنهاوابيكنعم،همربحةكاممذ

:يقولونوهموقامواوغضبوا،منفاونافرواروافاشهلح1((الثهإلاإلهالا

.(2)داريلشيء!!عاإنآلغتكمعاء!اصبرضا

إحدىعلىكتابهمنموضعمنأكثرفي5،ايينهحع)وات(أنعجبِوهش

يتمخفبالضرورةالدينيالتغييرنْا؟الإسا؟دجةلاحركةالأساسيذالحئائة!

بعد(فيماالمسألةهذه)وسنتناولوسياسيةواقتصاديةجتماعيةاتغييراتعن

حقيقةيؤكدأنالقناعةهذهمعمنطقيأيكونأناجلدشعاجهيجبوكان

وجهةَيئجهلكنه،الجديدةالدعوةيدعلىمكةينحغلريافيالشاهلالحةجير

الميزاتسوىيغئرلممكةفتحأن:تلكهمقولففيطرحتماماَ،همعاكسةَ

الثانوية.

الاقتصاديةالأسبابنظريةعلىالاعتمادبينالحالبطبيتفرقوثةْط

نأوبين.(3)الإسلاممنالمكيًينتخوفتفسيرفي)وات(يرفضغاالتي

.67-64ص،تهإيب(1)

.1/1/135:طبانات(2)

.214ثس.كة"ني!ه،(3)
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بموالنَميوالاطزاض؟!خخملاالثزعة

فيهابما،المكيةالحياةمواضعاتتقلبلكيجاءتمية3الإساالدعرة

عقب.علىرأساَ،الاقحصادية

والتي،وغيرهماهشاموابنالطبرييوردهاالتيالمعروفةالروايةوحول

قبيل"!ب!الرسولمننهائيموقفلاتخاذالقرشيهَالزعامةاجتماععنتتحدث

لَوقعلىتغعقدلمالنيةإن:جديداَشكاَ)وات(يمير،يغةالميما!لىبستة

قديكونربمامحمداَأنوهو،يراهافتراضاَ-كعادته-بذلكريستدل،"،هح*

"ليس:الحاليبالشكلالمسألةيطرحوهو،الاجتماعبعدذاتغام!صةفيرجم

محمداَأنأدركواالحاضرينوأنعقد،قدالاجتماعحذابانللشكداع!يناك

التنالحوادثوِتوضح،إسحاقابنيقولكما،لفمهمعاديةهمشا!يعيهح!

لنذلكعلىالاتفاقلأنَمحمد،قتلعلىتنعضدلمالنيةبأنبعمافيحماثتص

محمداَيهددالخطروقوعكانولربماالمححادر،تزكدهكماجت!عاخبالاتص!ي

يهددكانالذيالجطرطبيعةمنالتأكُدالصعبهـدكأ،همححماحيكباتباعه"

حتىلتجميلها،الهجْرةقصةعلىكثيرةأشياءأضحضتفاخا-!أتجاعه!!حرر-أ

يكونأنيستبعدولا،الإضافاتمنتخلُلمنغسغالىو\ا1ا!ضئسادراإووْ

.(1)1(الاجتماعبعدذاتهام!صةفيرجمقد*حححد

!
وأ،التاريخسةالواقعةفيالشكإثارة-اْحياناَ-يعتمدالذي)وات(إن

ماإلى،نفسهفيهالمبالغالنقديبالاتجاه،يسعىالأمر،اقحنححىإذانغيها

قدمعيحةاستنتاجاتأووقائعافتراضسوءاَ:عنهيقلرلاعذايغابل

واقعةأوضعيفةروايةصدقيؤكدإنهبلووقائعها،السيرةحغانقا!!عدتلا

لتلكالمتوخدالعامالتيارعلىعرضهاحالةفييؤيدهامالهاليس*،،تصلة

قانع.والرالحنانةط

.237ص،نفهالابقالهصا"ر(1،
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م!بكل*و،لسرةطمسلاليرمووبم

فى*فإت؟الصدقإلىأقربهوفيمايشككالأولىالحالةفيكانإذاإنه

ا\هـ،*1"خيكةفى!والموتفان..الكذبإلىأتربهومايصدقالثانجةالحالة

اسءإاجَخا"اافييجابي5،احيتجاوزالذيالنقدعملةهي؟واحدةلعملةِوجهان

بسدث1تنيماالتيةيَالاان-مصا؟-يفحرضإنه..والسشكيكوالصفيالهدم

ضخوففىالمعاضمخحةلبعضبادرةهيإنما(1)القرآنتلاوةعندالسجود

اءجاثحتميماإيستعحمارروحو،الدينعنالارتدادمننوعإنهاأو،المؤمنين

."2!،*آخىإلىتاسميحاَ...ت!صنأنيمكنةيَالاأنتخيلسا"ولربما:الافمراضية

الظائف!*".*صتْعودتهعضد،نخلةفيمحمد!تجربةأنيفترضكما

بالححبق!"الفخة*طنهصفيمرحلة،العصبيانحطاطهمنهدأتوالتي

.(4"الإنساني

الإنساصبةبالححجضمحيومآالحغةفتمد!يِهـمامحمداَأنللتأكيدداعيولا

ا!نهدخاطبآةفث!!عمحلاترلفطرحلهرانما،عصبيئانحطاطأيمنعانىولا

فشترالتي،(أباليفادعليئَغضببكيكنلم)إلن:ولَعالىسبحانه

الأسضعا-اداللىبعرنالمطاخةوالسقة،الأحداثإزاءالنفسيالتماسكمعنى

الطريق.لمواصلةالمتحذي

يغراط،خديجةبعدالصانية!الرسولزوجةزمعةبنتسودةوعن

خادمةَلصكانتبمحمدصِلَتَهاأنَنفصرضألنلانستطيع)وات(:

نَججُدُد!(.اَلاَنُلهفؤظغمُتُرفىَاإ!اَ%:الانشقاقصررةمن2؟ةيَالاإلىبذلكيشير(؟)

.211ص،نفسهالسابقالمصدر(2)

صررةفيمهل!كلاللقرآنالجنمماععنتتحذَثالتيالقرآنيةتايَالاإلىبذلكواتري!ثي(3)

زلزافيىَفلئا\نعنرُآ3قا!يهُام!َلفأنقُر.انََنوُضخَيألجقِينَنَفَؤإيَخكَعَرقاداَلأ:الأحقاف

*ن!َنبَياخينعبئائرسَن!دِمِر؟َل!نأ!ئئامَمِخنَااَنإئفَؤمَن!فَالرا!قُذِرِبنَفزعَصاِلى

.الأحقافسررةمن3.-29:الاَيتينانظرف!تَتِيم(ز!رطلَاكَ(لحَق،لىتهدِئ

.217صمكة،محمدفي(4)
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بموالنَفيوالافراضالشحْيةالنزعة

هذاتؤكدالتيالوقائعهيوما..لِدريأحدلاكيف؟بسمخدومه")؟(

محمداستدعاءانيفضرضوهو..كذلكيدريأحد!ل؟المظلمالحصؤُر

فيرغبتهبسببكانللهجرةالسابعةالسنهَفيالحبشهَمنللمهاجرين"!بر

.(2)الصغيرةالجماعةتلكتأييدعلىبالاعتمادمركزةتقوية

،وهناكهنامنبثالشاذالضعيفعلىوالاعتماد،كثنةوالافتراضات

نقفاننريدولكنحا.لاستعراضها.حتىأولمناقشتهاالمجاليتسعولن

)نموذجاَ(تمثلولكونها،البالغةلخطورتهانظراَمنهاواحدةعندَالِسلق

الاستشراقي:البحثمنهايعانيالتيالمنهجتِهَالأخطاءمنلواحدواضحاَ

التوثيقبعباراتوترصينهترصيعهومحاولةالشاذالضعيفوتبني،الافتراض

وأ،بهاالتشكيكإلىيسعىالتيوالوقائعالرواياتبخافىفوالتأكيد،

رأينا.كماوالتشكيكالتضعيفبعباراتهدمهايحاولحيث،نفيها

"نلاحظ:-عباراتهفييبثهاالتيالتأكيدصيغولنلاحظ-)وات(يقول

منوقتفيمحمدرئلأولاَ::أكيدتينهمانعدًأننسمطحِواقعتين

لأنه؟القرآنمنجزءأنهاعلىالشيطانبهاأوحىالتيالاياتالأوقات

غيردسهاأوبعدفيمامسلموناخترعهاقدالقصةتكونأنيمكنلا

جزءاَتعذَاًلأيجمبتايَالاهذهأنبعدفيمامحمدأعلنثم..المسلمين

مضمونها.فيكثيراَعنهاتختلفبهاآياتاستبدالويجب،القرآنمن

لِكونأنوالأقرب،ذلكفيهحدثالذيالوقتتحددلاالأولىوالروايات

مجموعةأوثالثةواقعةوهناكأشهر،أواسابيعبضعةبعدولهَعقدذلك

تجاهمحمدعلىيجبكانأنهوهيمنها؟واثقيننكونأننستطيعوقائع

معبودةكانتالتناللات:ةهلَاللالقرآنفييشيرأنالمكئينمعاصريه

معبدهاكانالتيومناة،مكةمنبالقربنخلةفيالمعبودةوالعزى،الطائف

نفسه.السابقالمصدر(1)

.18اص،نفسهال!سابقالمصدر(2)
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النمويةوالسيرةالعستشرثونبم

مقبولةالاححفالاتأنالإبليسيةتايَالاإذنتعسيهما...والمدينةء!مبين

فيالعبادةبأنلوَمتالتيالآياتمعسىوأما،مكةحولالثلاثةالحمعابدفي

."الكعبةفيالعبادةتحرملافييماقبولةغيرالمعابد!عذه

الكعبةتمخدالنجمسورةصححتالضيتايَالابأننعترفأن"ويجب

كانتأخرىآياتوجودافترضناإذااًلإ،الأخرىالمعابدحعمابعلى

يمكنسببأيلديناليسولكن،القرآنمنبعدفيمارفعتثم،ذلكتحرم

عندهدمتقدالمعابدهذهأنالصددبهذانتذكًرأنالمغمن!و،بةذخْألاا

.".همحمد.نجمصعود

اهحًحصبمحمداعحرفففل،ميضَةالإبليسيةتايَالاقيمةفإنًاذص!هو"

؟المجاورةالقبائلوبينالطاثفوالمدينةفيالأنصاركسبيغمكانهنْال

باكتسابلهالمعارضينالضَرشيينالزعماءتأثير!نالضخئيفيحاولكات!حل

فيأخذتنظرتهأنعلىدليلالمعابدهذهذكرلَباع؟الاْهمنكبب!عدد

.11(إ)إالاتساع

بفشلمرتبط)الإبلسِمية(الآياتنسخ))إن:القولإلى)وات(ويمضي

محمداَأنبالاعتقادلنايسمحشيءولاتريش(،وزعماءمحمد)بينالتسوية

الاعترافأنإدراكإلىالأمربهانمهىولكنه،المكئسنلخداعاستسلمقد

إلىالنَهإنزاليعنيوغيرها(الثا،ثةالآلهةتسمىكانت)كماالثهببنات

فيعبادتهعنتختلفالظاهرفيتكنلمالكعبةفيالثهوعبادة.مستواها

عنكثيراَلِخحلفبيكنلممحمداَأنيعنيوهذاوقديد.والطائفنخلة

تأثيرهم،منأعظمتأثيرهيكوقلأنَمدعواَنفسهيرىيكنلموأنه،كُقانهم

يتحقًق.لنقلبهكلمنلهعملالذىِالإصلاحأن:ذلكعنينتج

ئي!يدلسبببل،زمنيًةلأسبابالمكئينعروضمحمديرفضلم"وهكذا

مطامحهمنشيءيبقلملأنهأومثلاَ،بهميثقلملأنهس!يل؟حقيقي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بموالتفيوالاطزاضالشخيةالنزعة

التيوالمهمةقضيتهفشلإلىيؤديباَلهتهمالاعترافلأنبل،الشخصية

الممكنمنأنهكما،ذلكإلىنتههقدالوحيأنًشكولا،الثهصنتلقاها

.(1)"0.الوحينزولقبلالصددبهذابخطفشعرقديكونأن

محمداَأنشك"ولا:التاليبالشكلالمسألةتركيزإلى)وات(ويخلص

لحملهالمحاولاتفظهرت،بأمرهليهتمواتريشزعماءأمامنجاحاَنالقد

فيوكان،المجاورةالمعابدفيبالعبادةأخرىأوبصورةالاعترافعلى

أنَيشعركانولأنه،(!!)الماديةالمنافعبسببلذلكمسحعداَرمهْالااول

طريقعنفشيئاَشيئاَأدركثم،بسهولةمهمفتحاقبتعلىيساعدهذلك

وسائلهلتحسينمشروعاَفأعذَ،مميتةتسويهَكانذلكأنًالإلهيالنصح

شديدةبألفاظالشركرففررفأعلن،لهتظهركماالحئيئةعلىبالحعحافظة

.(2)"تسويةكلرجهفيالبابتغاهت

والتي(الغرانيقبحديثايضاَتسمى)التيالمدخولةالواقعةحذهإن

وتهاف!ها.واضطرابهاتناقضهاعحاصرتحملأكيا-3،أنها)وات(يضترض

فيولكنالخطأ،يتقصلأو،يخطئأنيمكنعتمحمداَأن:تعنيإنغا

علىواستعصاء،وجذيةَوصرامةَوضوحاَ،دعوتهفيالأمورأشدب!فماذا؟

ورفف،دتهالمطلقالتوحيد:المساومةأوالتمازلأوالخطأأو،الغحعوض

.اعترافاَ.أومهادنةيقبللاقاطعاَجازماَرفضاَالوثنية

تعرضالذيالنسختسويغفيولكن،المعنىهذايؤكدنفسة)وات(إن

نأيجبكانكمافيهاالتشكيكأونفسهاالواقعةنفيفيوليسالموقفله

بالاستنادوالتشكيكالنفيفيبالمهارةيتمئزلرجلبالنسبةسيماولا،يكون

!!ضنعةأومقارنةأدلةاعتبارهيمكنهاإلى

.168-166صمكة،محمدفي(1)

.177-176ص،نفسهالابقالمحصدر(2)
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النهو!ةوالس!ةالمسثشرهونبم

مثل:تعبيراستعمالعنسيمتغعانهمقدمتهفيأعلنالذي)وات(إنثم

وتعابيرصيغاَهناهايعسمد"القرآن"يقولبلمحمد"،"قالأو،"تعالى!قال

الذيهوطَ!نَ!محمداَبأدتللقارئويرحي،مقدمتفياكدهعمافيهايخالف

:كهذهعباراتنقرأفنحن!!الظروفتقتضيهماوفقالقرآنآياتيرتب

ويجب،القرآنمنجزءأاعتبارهايجبلاتايَالاهذهأنمحمد"أعلن

نكانيجبعلىمحمدا"آياهـبهاتخحلفعحهافيمضموفها"(اسسبدال

دليلالإبليسيةتايَالافيالمعابدذكر"إن،"ت،الالاذلفةالقرآنفييع!سير

الائساع"!!.فىِأخذتنظرتهأنعلى

الموقفهذاخطأيمنأنيلبثما)وات(فإنَ..آخرتناقفقو!عذا

.التوحيد.وهي؟اللهعنمحمدتلئا!ماالتنالأساسيةالمغمةمعوتعارضه

هَض!بمحمدسيغزلكانبالآلغةعترافالافإنال!خعحعيئالمس!وىعلىوحتى

منكاهنمجرديكونأنإلىالمصفردةالنبوةهـصتبةمن-واتيقزركما-

يقودبالأصناماعترافل!اخمنالنغلرةفيهذااتساعفأفيَ!!العربكهان

؟كهذهواضحةسلبتةنتائجإلى

ابنأوردهاالتيالغرانيققصةاوالإبليسية(تايَالا)روايةإلىولنرجح

رواياتهم،انإلا..نير!فملاوبعضتاريخهفيوالطبريطبقاتهفيسعد

منمسندةَأرهاولمكفها،مرسلةطرق"من:تفسيرهفيكثيرابنيقولكما

"إ!صحيحوجهِ

علىوالافحراءالخرافةفيإغراقاَوأقفُهاتفصيلاَالرواياتهذه"وأكثر

:قال(شهابابنإلىسندهايحتهي)التيحاتمأبيابنروايةيخ!الثهرسول

آلهتنايذكرالرجلهذاكانلو:يقولونالمشركونوكانالنجمسورةأنزل!

والنصارىالسهودمندلنهخالفمنلذكرلاولكف،وأصحابهألهررناهبخمرِ

عليهاشتدقد!ضَالثهرسولوكان.والشرالشتممنآلهتسايذكرالذيبمثل
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بموالنَفيوالافزاضالشخيةالنزعة

يتمنىفكان،ضلالهموأحزنه،وتكذيبهمأذاهممنوأصحابهنالهما

َةؤَنًو!ىفًزُعتاَوا!لف!مْي)أَفَزً:قالالنجمسورهَالثهأنزلفلما،هداهم

الغرانيقلهنوإنهن:فقالكلماتعحدهاالشيطانألقى!!منَرخالاالمًالَةَ

قلبفيالكلمحانهاتانفوقعت...ترتجىالتيلهيشفاعحهنًوإن،العلى

الأولدينهى!إرجعقدمحمداَإن:وقالوابهاوتباشروا،بمكةمشرككل

منكلوسجدسجد،النجمآخر!يرالثهرسولبلغفلمًا،قومهودلن

فيجماعتهممنهما3كاالفريقانفعجب..مشركأومسلممنحضره

إيمانغرِعلىمعهمالمشركينلسجودفعجبواالمسلمونفأما.السجود.

مسامعفيالشيطانألقىالذيسمعواالمسلمونيكنولم،نيَعيولا

فيالشيطانألقىلما-المشركون:أي-أنفسهمفاطمأنت..المشركين

فيقرأهاقدالثهرسولأن:الشيطانبهثهموحدًيخث!الثهرسولأمنية

وأحكمالشيطانألقىماالنَهنسخثم..آلهتهملحعظيمهمفسجدوا،السورة

(...َيَفوَلَايلرُسًرنِمَكِلْبَهَلنِماَضقَسَقأ)وَمَاَ:وقالالافريةمنوحفظه،آياته

المشركونانقلب،الشيطانسجعمنأهوبرًقضاءهالثهبتنفلما،إلخ

روالِاتوهناك"..عليهمواشتذُوا،المسلمينعلىوعداوتهمبفملالتهم

ز!"الثهرسولإلىتلكالغرانيق..قولةتنسبالافتراء،علىأجرأأخرى

!!ومهادنتهاقريشمراضاةفي-حاشاه-برغبحَههذاوتعلل

عنفضلاَفهي..الأولىالوهلةمنذمرفوضةجمسعاَالحادثةوروالِات

السورةسياقفإن،والتحريفالعبثمنالذكروحفظالضبوةلعصمةمجافالَها

ةهلَالاهذهفيالمشركينعقيدةلتوهينيتصذَىإنهإذقاطعاَ،نفياَينفيهاذاته

السورةسياقفيالعبارتينهاتبنلإدخالمجالفلا،حولهاوأساطيرهم

المشركينأسماعفيبهاألقىالثسيطانإن:قالمنقولعلىحتى،بحال

يسمعونوحين،لغتهمنوقَؤذتيعرباَكانواالمشركونفهؤلاء،المسلميندون

لك!اَلاتقَُاَلَوآلذَ!أألكئمُ:بعدهماوشممعونالمقحمتينالعبارتينهاتين
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الثمولأولسرةالمستطرمونبم

نِهبِهَاُهَنلأَلَرتإئا+وإيَآربخ،أفئنمْيمتئفوهَاَأَخما!إ!إن!ضِيزَى*فِتعَةلمذا

لهضَتِمَهَةَكصَلَتَا؟خهلهرنَبلألأَخِنخؤنَنجق9ْاَلأنذينَ)إنَ:ذلكبعدويسمعون،(نيَطئُس

صص!مءمر

شَئا!،ألحَقمِنَتِفياَلالطنن!َلألظناَلإيَئجِعُوقَإنعِليرقِمءِبلَمُموَمَا!اَلانئَى

يَآذَنَنَاتغدِنِملمآَ!شَئامته!َعئَشتففِاَلاَلسًهَؤتِىِفقَلَكنِق)وَكَرقبلهويسمعون

5يسجا،ونلافإنقمكآولالسياكفيسمعونحين.ويَرْضَق7(..َاَث!يلِمَنُاَقَا

الشئاعطأن!مي!!ئتو،آلغتغمعا!والثناءيستقيملام3الكاخلأنالرسول

اياتالهـ؟!عذهاافشسوالاينكةجاتاغبياتيكونوالموحم،يسصقيملالَرتجى

%تحا!ماجن)؟(.اومغرمخصينالمستشرقونمضهمتلقفهاالغي

حذايوشحبل،إكحاالغرانيقحديثةًحصبافتراضي!خفيلاو)وات(

ورفنصحيدالتوإلىوع-امتالتيتايَالامنعددعا!فيبني،الافسراض

لَعوَنُرَدُيَمنُزُنَاوَلَااَنعَفضَياَلاَمِهَفأدُوتنِماوُعْدَنَألُق):همشلمن،الشرك

:ديكْاتلابصيغةحفايعلالتيالنتيجذ!حيماه(2"!َُذَاهَدَننَاإذَدْعَباشاًعغَأ

محلويالحه")3(.ة"حل5يةالتسوإغرافىمنعازفعحمداَبأنَ"الاعتقاد

نعرضأننريا-لاكما،الاستنتاجككلا!مناقشةفينمضيأننريدولا

دائرةعنبنايخرجحذالأن)الوحي()*(.فلاهرةبصدد)وات(لافتراضات

ولكننا،(الكريم)القرآنمنستشراقالامواقئفإلى(والسيرة)الاستشراق

السيرةيدرسأنجفدهحاولالذيلاسجلآخرافتراضإلىنلمح-فقط-

تكونفماذا..والإخا،صوالحياديدوالموضوعيةالأمانةمنقدربأكبر

الوقائعمنالعديدتجاهواتيمارسهلمالذيالحأكيد)بهذا"يجب؟النتيجة

إحياء)دارهط،ال!ابعالمجلد،636-634ص،27جزه،الاقرآنظالألفي:تطبسيد(1)

1-بيروت،العربيالتراث A IVم).

.71:لأنعاما(2)

(r)17ه-174صمكة،محمدفي.

.87-8هص،السابقالمرجح:انظر(4)
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بموالنَضوالافراضالشخيةالنؤعة

علىرذهفياقرأ؟()مامحمد:قولتفسير(السيرةفيالمؤكَدةالصحيحة

منذلكلنايتضح)التلاوة(،أوالعَراءة(أستطيعJ))اقرأ(::الملكقول

أترا(؟)ماهشامابنعندالحمينِروفي،(بقارئأنا)ما:تقولروايةوجود

وهذاأتلو(؟)ماذا:اًلإيعنيأنيمكنلاالثانيالتعبيرحيثأترأ(و)ماذا

كلمهَ:الاحظتقريباَالمؤكَدمنولبدوأقرأ؟(،)مالقولهالطبيعيالمعحىهو

لهذهالطبيعيالمعغىتجنبوااللاحقينالتقليدئينالمفسرينأنًالمؤكد(من

الكتابة،يعرفيكنلممحمداَأدنتريدالتيللعقيدةأساساَليجدواالكلمات

ابنروايةومحتوى،المعجزةالقرآنطبيعةعلىللتدليلرئيسيضصوهذا

بمعخى)ما(إنصحيحاَ،النصكانإذايفترض،الطبريتفسيوفيشداد

بالواو")؟(.مسبوقةلأنها)ماذا(

!

"!برِر،الرسولسيرةفي)وات(نِررعهاالتي()الافتراضاتقبيلومن

نأويريديتوهمهكذاأو،السرِةحقائقمنأساسيجزءوكأنهاعليهاويلح

رددهاالتنالظحيًةالمقولةتلك،الوهمدائرةإلىمعهالمسلمالقارئيجر

عن)العلم(يتلقىكانمج!الرسولأنوهي؟قبلمنأنفسهمالجاهليون

منهم.وتعقَمبهمتأثر-الأقلعلى-أنهأو!!الكسابأهلمنرجال

منواحدةالرجليطرح)وات(المناقفلصثمكيةالحعبيربهذاشك(الا

خديجةأنشك"لا:بصددهانحنالتيالدائرةفي،افتراضاتهأو،مقولاته

أخيراَ(،المسيحيةاعتنقالذينوفلبنورقة:)أيشأثيره!حتوقعتقد

.(21"وآرائهحماسهمنشيئاَأخذقدمحمديكونأنن!و

.86-8هص،نفسهالسابقالمصدر(1)

.7هص،نفسهالسابقالمصدر(2)
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لوو!نلاوالسصةالمسثشرهونبم

صحةفيالعباوة(الاحظللشكدببمنهماكليس،مهمورتةلاوتشجيح

لفظمنبدلاَالقرآنفييردلاالذياللفظواستعمال،السامرسبممددالجملة

محمدبينيجمعالذيالنصأن..القولصحةعلىدليلالقرآني)التوراة(

)ناموس(كلمةوتعد...يلتقيانلايجعلهماالذيالنصمنافضلوورقة

الكتباوالشريعة:إذنتعحيوهي،اليونانية(Nomos)كلمةمنمشتقةعادة

نأبعدملاحظةورقةابدىوقد.موسىذكرمعتماماَي!فقوهذا،المقذَسة

لكتبمماثلمحمدعلىنزلماأنتعنيوهي؟الوحييتلقىمحمداخذ

ِةَقامؤشسرربأنهيوهمهماسمعمحمداَانكما.المقدسةوالمسيحييناليهود

الحشجيحهذافإن(!!)بطبعهمتردداَيبدوكمامحمدكانلهراذا،لهاومشرع

.(؟)"الداخليلضطليرهاهميةاكبريرتديتجاربعلىضخمِبناءِبإقامهَ

يصرحالتاليالسصفيفإنه،حضَليالسابقينالنضَينفي)وات(كانلراذا

الذينبينمنورقةديبدو:نوفلبنوورقةب!"محما-بينالعا،قةباْبعاد

الأفضلومن.ةسدَعملاالمسيحيةبكتبسرفتهبسببمححعدبهماتصل

ورقةمحمستمرةَِت،اِصعاقدقا"كانمحمدأبانالتعبير(الاحظالافتراض

اللاحقةالإسلاميةالحعاليمتاثرتوقد،كثيرةاشياءوتعلًمَمبكرِ،وقتِمنذ

الوحينِحبالعا،قةمشكلةطرحإلىبنايعردماوهذا.ورقةبأفكاركثيراَ

.(2)(1لهالسابقوالوحيمحمدعلىنزلالذي

تردلمأنهافيكفي،التخمينيةالاف!راضاتهذهلمناقشةداعمنثمةولي!س

لظنونِإفرازاَتكونانويكفي..الإطلاقعلىتاريخيةروايةايةلتأييدها

وأ..السماءمنجديدمستقلوحينزولتصؤُرعلىبقادرةِكانتماجاهليةِ

...ذاتهالجاهليبالصصور-مكشوفلسبب-تحشتثمحعضبةطاثفيةظنون

وأتاريخيةروايةعلىيعثرانالإطلاقعلىأحدبماقدورليسأنهويكفي

.93-92ص،ننسهالابقالمصدر(1)

.93ص،ننسهالسابقالمصدر(2)
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بموالنفيوالافزاضالشخيةالنزعة

تعدولاالمقولةهذهأنكذلكويكفي،بىًالرسول)أفتة(ينفيواحدشاهد

قدِرُؤصتأيلطرحاستعدادهيحملافتراضيلمضهجطبيعياَنتاجاَتكونان

..التاريخمنسندلهيكونأندونذاكأوالمؤرخهذاذهنفييدور

اليقينيئالمصدرذلك،الكريمالقرآنأن:وذاكهذاقبل،!لكفي

تعاليمهتلقىأواتصلقد!بنالرسولن!جانقاطعاَنفياَنفىقدالمتفرد،

:الإطلاقعلىرجلأىِمنالديخية

إِلتهِتوُدِحفُيىِذَتَاقِ!اتُرصَحبيمُقِمُهُ،إتمَايَقُولُوتأَئفرنَغلَمُذَقَلَو)

.(؟)!بِجُتتَرعناَسِلاَذَئَواَغجَئ

والكتبنآرَملانِحبالمواضيعبعضعلاجفيتشابههحاككانلهاذا

اللههوواحدِمصدرِعنجميعاَالأصلفيصدرتفا،نهاالسابقةالدي!ية

قدوالإنجيلالحوراةكانتبضاءَيسخكمللكيجاءالثهكتابولأدت،سبحانه

قبل:منبداته

ِهتَدَيَنْيَبىِذَتَاًىيِدضَتوَلَبِهنِهَقَاِتُودنِميُنزًئنَاأنقُؤانُنَذَاَنَاك)وَمَما

.(Y)(َنيَلَنلَازَلتنِمفِيهِلَاتىتجَ!زَغِكلَاوَتَفصِيلَ

أَمَلؤَحوَمَنىَرُقتأأ"ئموَيغُصذِرَِهتَدَيَنْيَبألنَ!فُصَدِقُمُبَارَكُهشتَرتَأكِتئثاَذَهَو)

.(rرط!ونَ!)صَلَاتِهِمْفَىَمنُهَوبِهِءَنوُنيزثيألاخِرَءيُؤضمُونََنيِذًلَاَو

المقاطعمنحصموداَالقرآنفيأن-ايضاَ-نتذكَرأنيجبولكن

..تفندهااو،تعارضهاأو،والإنجيلالتوراة)تحريفات(تصخحتايَالاو

!!والأناجيلالتوراةطرحتهمابالكليةتغايرجديدةحقائقوتطرح

.103:ال!نحل(1)

.37:يونس(2)

،3،30،81:عمرانآل،؟.41،89،91،97،1البقرةْ:وانظر،92:الأنعام(3)

.31ناطر:،46،48المائدة،47النساء:،12،30:الأحقاف،111:يوم!ف
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الثبولطوالسرةالمستشرهونبم

قدللسيرةتزييفاَيمارسأحياناَ،القارئيشعرلاحيثمن)وات(إن

جدلها،ويجرد،المشميًزةالعصِقةألوانهامنيخففإنه..متعمداَيكونلا

وبينوبينهم،أنفسهمالمسلمينبين:أي،والخارجالداخلفي،حوارهاأو

..والعمقوالحيوتةالفاعليًةتمنحهالتي)الدرامحة(أبعادهمن،الخصوم

عسيفأيكنلمللمسلمينالوثضتةالزعامةاضطهادأنَيستنتجإنه.مثلاَ.

بسبمبتكاصلمالحبشةإلىهجرتهموأن،الرواياتتصؤرهالذيبالشكل

وأن..ر!مخيالرسولبققيوماَتفكرلمتريشاَوأن.والاضطهاد.العذاب

الانشقاقبمحاولةوالحينالحينبينتثتزكانتالداخليةالمسلمينوحدة

فيمرددخلصيميَيرالرسولإنبل..أخرىتارةالدينيوبالعصيان،تارة

علىتمنعاَوأشذه،بهجاءماأعزفيشيء؟أيوفي..الوثنيهَمعمساومة

:أالأصنامعبادةورفض،المطلقةاللهوحدانية:والسنازلالمساومة

الدين.حذابجذيةيليقالذيبالحسمبهاالاعتراف

الدراميوالبعد،السيرةلنسيجاللونيالعمة!ةق،اعوما:سائليسألقد

!؟التاريخفيالعلميبالبحث،المتنوعةلعلائقها

أنْيجبالجادًالعلميًالتاريخيئَالبحثإن.تماماَ.واضحوالجواب

نأ...وصيغهاالتاريخحِةالواقعةصورةمنالاقغرابمنقدرِأكبريحفىَ

-أخرىةَزم-يستعيدأن.فعا،.وتلؤَنتتفَقختكمالاستعادتهايسعى

.الإمكانقدرنفسهماوبالنوعبالدرجةاهلُكشتتالَذعم

فيسواءالاستعادةهذهلَحقيقعناخرىأوبدرجة،البحثعجزفإذا

إذا..الأطرافكافةمعالحواريةعلاقصهاطبيعةاوالحاريخيةالواقعةصيغ

فإن..عليهاكانتالتينفسهابالدرجةإيقاعهاعلىيدهوضععنعجز

علىقدراتهفىِعجزاَ:أيعلمياَ،عجزاَيكونأنيعدولاهذاعجزه

تعث!كَلتكماالوقاثحعنالمقابكشفإلىوالتوضلوالتحليلالبحث
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أ!-والنَفيوالافزاضالشخيةالنزعة

إلىالباحثيسوق)مبيت(هدفهنالككان)ذاإلااللهم.فعلاَ.وتخقَقت

.كهذاموقع

تئرمالأأنهاوبحتاالذكر،آنفة)وات(مقولاتآخرمكانفيناقشناوقد

كأ"صبإزاءإننا..التاريخمنأكبرشيءبإزاءهناولكننا..أساسعلى

محلويحل،العالميغيرلكيجاءشاملدينبإزاءانَنإ..ةونبوًعقيدية

..الصراطإلىالبشريًةولِقودالسابقهَالمحزَفةالأديان

يجرخاالذيكهذاعبئاَتتحمل)الاعتيادية(الحاريخيهَالوقالْحكانتوإذا

(ة)الحبرواقعةفإن؟آخرهإلى...والأكاديصِةوالضقد،العلمستارتح!

..ىلوْالااللحظةمنذالعبثهذاترفض

الثهمنمبعوثرجلقبالةونحنالسماء،منقادمدينإزاءفغحن

نقبلأنفإما..التارلخيوالحضورالغيببينتقابلإزاءونحن،سبحانه

،عصيانولا،انشقاقحينئذيكونفلالها،ونستسلمالحقيقةهذه

القسوةغايةفيظروففي،بأنفسهماختارواأناسقبلمن،مساومةولا

أدواتمجرد،ومسحقبلهمحياتهموجعل،الثهلكلمةالتسليموالعناد،

تكونفلاالحقيقةهذهنرفضأنأو..العالمفيوصيرورتهالتنفيذها

قادملدينالمنتصِنمنجماعةِوحركةنبيئسيرةمعتعاما،-ابتداءَ-أبحاثنا

للمقولاتالواقعةيخضعأنإلىيسعىملفَقافتراضولكنهاالسماء،من

.والأحداثالوقائعسائربهاتعاملالتياه!سفن

النقدية،النزعةفيإلحاحهمالمستشرقينأقرانهعلىيأخذ)وات(إن

عمليةإلىتتحولانمنالمزعةهذهتشكممضهجيةضوابطيضعأنويحماول

وقدموضوعيئأساسعلىيقومولا،الذاتيةالأهواءيشبعاعتباطيهدم

ميلهمالغربيونالكئاباظهر"لقدالصدد:هذافيعبارتهبحاتَزمانسبىَ

منلواقعةنقديتفسيرأيظهروكلمامحمد،عنالأمورأسوأقصديق
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ال!لل،ويمرةالمقضرموفىبم

نكتفيانمحمدفضانلذكرفيذلكمعي!!ي،لاقبلود،ممكخاَالوقانع

نصخحاناردناواذا،عفشيهكلنفهمأنأردناإذايمت:عزبأمانت

يقوملاحالةكلفيعليسافيجببصددهالماضيمنالم!خسبةالأغلاط

ننسىألاوعليثا،بصدقهةب،اصبنتمسكأنضدما،علىالخاطعالدليات

فيوانهممكناَ،كونهمناكثرلغبولهيتطفبالعاطعالدليكأنأيضاَغضدئذ

نظرياتمناقشمةيجبولا،عليهالححرليحممعبالحعوض!هخمذا*ت

يمكنكانوان،كنظرياتمحمدكإبضرااففالذينييبتْإلزلختالمز

.(؟)"كذبهعاصليل،اتالضنيايذ!الصياحججافيالضظ

انسياقهبسببلامنسعلىالمري!ثجومهإلىكذلكفانئجدس

.المصادر!.معالجةفيالعابثة"بالطريخة:منهجهضتسحعيةالجدعيةاعتِت:هـا!

مكةقوةبانالشريرافتراضه!إن:فس!لابآخرنا!ح*فيئعتيضركإنهبا

.(2"ةلاساسلاالسودالبيا-*كتجيثررتلىتعصحمدكانت

DieTradtionuberدراستهفينرلدكه(ر)تيردمسالأحظاتأنإلىنشب

dasleenmuhammds:آراءمسالةمنأكثرفيتصححان!يحمكاص

.!)"الحعغالية،الأهـت

نزعته(لإسلامحولياتالراسعة)راسفاهـثهِيأخ!غلىكيصانيفيد

.(4)"الشكفيمبالغاتهتصحيحالصعبمن!ليس:!يغرلالحعبالغةكيةالشكا!

الذيالهدميالسقدمجابهةفي)البنائي(الحمنهجيالمبدأحعذايوحموثم

استبعاد"إلىلامنسأوصلالذيالحدإلىالسيرةإزاهقونال!صششرمارسه

الفعواالعلماءمنكصيراَانمنالرغمعلىاابكاهـطهاالحعك!ه"ةر!ئلاأخبار

.9ه-94عىم!تَ،.حمدئي(1)

.248ص،نفسهبئا!لاالمصلر(2)

.\ه-9ص،المقا!ة،نفهمطالاب!المص*")

.9ص،الماقدمة،نافهالمابقالمصدر(4،
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بموالنَضوالافتراضالشخيةالنزعة

اليومالباحثعلى"يجب:يقولفهوكثيراَ)؟(ذلكفيمبالغبأنهالفولعلى

باستطاعتهيكونان:ومصادرهمالأوائلالمؤرخينترعاتعلىاطلاعهبعد

ناويجب،أمينةبصورةالوقائعيقذموأن،السحريفاتحسابيحسبأدن

بصحةالاعترافالقديمةالروايةفي(المغرضة)بالتسويةالاهتماميقابل

أواسطالمؤرخبهايهتمالتيالأسثلةمنكبيرعددكانولما،عامةالمادة

فيصعوبةهناكفليس؟(المغرض)التلفيقبحَدخليتأثرلاالعشرينالقرن

المصادر""2(.منالأسئلةهذهعلىأجوبةاسمخراج

ابنرواياتبأنَالقولمثلاَالصعبدةمن:الافتراضهذايطرحوهو

هذااخحلاقمشقةتجشمالذيذافمن،محضاختلاقالأنسابفىِسعد

الذيننحنكناإذاأنهذلكإلىيضاف؟الأسبابهيوماالمعقد؟الإطار

هوفما،ثلاثةأوجيلينحتىاجدادهمأجدادنامننعرفبالأنسابنهغلا

ستةأجدادهمعنباسنْالابالشغوفونالعربحتىيعرفأنفيالمدهش

عشرخمسةيعرفطفلاَأسفانجونلقيلقد؟أجيالعشرةأوثمانيةأو

مكةفيالوثنيينالمعارضينلقوائمتحليلهعبريصلوهو،(3)"أجدادهمن

مؤلفاتهموصلتناالذينالمؤلفينأنإذن"يتأكد:المهمالاستنتاجهذاإلى

.(4)"ءاكذباستخدموهاوقد،صحيحةتاريخيةمادةيملكونكانوا

مننوعاَرأينا،وكماالآخر،هومارسإوات(فإنكلهذلكومع

منروايةولاتكاد،واف!راضاته،الكيفيئونفيه،شكوكهفيالمبالغة

ميدانإلى)مختبره(منتخرجالمكيالعصرعنتتحدثالتنالروايات

"لِبدو:كتابهفيتتصادىكهذهنقديةعباراتونجد..بصعوبةإلاالقبول

نفسه.السابقالمصدر(1)

.11-1هعى،المقدمة،نفسهالسابقالمصدر(2)

.12-11ص،المقدمة،نفسهالسابقالمصدر(3)

2ص،نفسهالسابقالمصدر(4) 1r.
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النه!ولوالسرةالمستشرهونبم

صذَقنا"واذا،(؟)"لاحقةأفكارمعليئفقبعدفيماسجلوإنصحيحاَذلك

قريشزعماءقبلمنالعروضقصصكانت"لهماذا،(2""..الروايات
-"3)
للرواياتالكبرىالخطوطقبول-إذن-"نستطيع،"هحِمحص

نعبيراستخداممنيكثرأنهكما.(ْ)"الصحةمظاهر"تبدوالتقليديهَ")4(،

اليقين.حافةعلىالوقائعيضعالذي)ربما(

كيفرأينافقد)السلب(حالاتفيأما،(باجِلإلا)حالاتفيهذا

المكي.عصرهاعبرالسيرةمعطياتمنللعدلِدونفمِاَتشكيكاَ)وات(مارس

مسحشرقاَدفعتالتيالمفجعةبالمبالغةليس-الإنصافأردناإذا-ولكن

بكاملها!!المكيةالفترةأخباراستبعادإلىكلامنس

إلغاءإلى-فعلاَ-يقودانقدالكيفيوالنفيالشكوكحةالغزعةأنذلك

قدالجزئياتلنفيالاستعداديحملوالذي،التاريخمنبكاملهامساحات

أين:لهتقولمنهجحةضوابطةَضثيكنلمإنالكلحِاتنفيإلىالأمربهيصل

.؟يمضيأنيمكنهوأينيقف؟أنعليهلِج!ب

وقفة،لباَعملافي،المسلمالمؤرخيقفأنأبداَهذايعننولن

النقدصيغمنصيغةيرففأيةوأن،ةيخل!اتلاللروايةوخضوعاستسلام

والتصحيح.والافتراضوالشك

تسوقالتينفسهاالخطيئةإلىيقودكهذا)استسلامياَ(منهجاَأنذلك

ةقيَمحلاتزييفةفيهالمبالغوالنقد،المغرضةالتشكيكنزعاتإليها

.16rص،نفسهالسابقالمصدر(1)

نفسه.السابقالمصدر(2)

.177ص،نفسهالسابقالمصدر(3)

.232ص،نفسهالسابقالمصدر(4)

.166ص،نفسهالمابقالمصدر(5)
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+ي!تل2و!نلزه*رفضل،ةعرئل؟

!اقررراَأو!مالأتح5كمالا:-،تاا،.أكد،اساتيبم!تغيماتةيخل!اتلا
!حما"

لكاصن"2(.انذاك81رتَاشحعليامااوللهديىكحعابا!فعلاْ،رَط!شهل

واننا،الضروراتمنضردغسمر،ت+لحاسةيخي!اسفاايةهادِنخدإق

نأيجبكما)الحديث(،اطبحا*ا"ثطباالحمبيماأاثيمانععا-اأنةيجب

علىشعىرمهالطردقآض!-اات؟5-طاصث5!اهـ.هـخ!-سبب%.نذح!
-س:.".حهسهَهص.

قبولهيمكاسالأماحتى؟تختا!مةايةا!ااستسافى*بص!بغرداليمابتالحعزرخت

الإعللاَث.اعلى

قدأمور،وايةللىثالنخي،لأففهـا+ت!ثااخخا-نماإاغتححا!-!فت*ااج!صاااع-

.الح،نثنأ.الأت-جهاءاإل!دتخه

رنشكاثنرفضقدحنافإنناةتيا،*ا+صاقستسا-،-أ؟11فيكضافإذا

تتعرضسوفالضاريخيةءه!اقأحراضَص!بسخفإثاخبتان!لاب:ث..ئيادلحطَطب

انخسا"..ااإ؟اخشةحعاحِة11حها8*،.ضللتحعزث
ء--

!خماكلضأح!!

كتابانظر،التاريخيةالروايةإراه8حتدلنغدقت!هخ8اغتهادفةالخبت!لإةقهِاليماضت(؟2

التا!لخك!ابةإعادة)حرل:بعنرانآبوكتاب6!فلاب(التحليلى؟المنثجفيأفعول

*(لإملاَكيا
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المعاصرةالععلفَةالررول!طط

المعاصرةالعقلئةالرؤيةإسقا!-2

السيرةعلى

بم

!
الذيالمنهجيالخللهذاإن.جميعاَ.يلتمَواأنالمسمشرقونيكادهنا

المشضكالقاسمهو،الغربيللبحثمنهالافكاكالتيبالحضمتةأشبههو

صدعير.النَهرسولسيرةعنقذَموهااليَوالدراساتالأبحاثلجلالأعظم

نزوعهمعجنبِإلىجنباَالدينتةورواسبهالغربيالعقلمواضعاتإن

المنظررعلىوانحساره،الوضعتةورؤيحَه،الماذيةومسلماتهالعلماني

غيبيئ،أوروحيئهوماكلتجاهفعلهةردًوالمحسوسعلىوانكماشه

اطالخيامظنةفيسقوطوراءهماإلىالواقعتجاوزبأنًالخاطىواعضقاده

واللاعلمية.والخرافةوالمثالية

فهمعلىالقدشةواعتقاده،المتورَموانتفاخه،الغربيئالعقلغرورإنبل

الإنسانيةبالعلومعليهيصطلحمادائرةفيمعضلةِكلوتحليلشيءِ،كل

التاريخ.ومنها

و!سك،5َالسرِفيالاستشراقحةالدراسةحقلفيفعلهاتفعلكلهاهذه

فكاكاَ.منهايستطيعفلاالباحثبيب،اتب

مشوالمكانالزمانفيالنسبيةالبيئةمكوناتتفرضهماإلىهذا

واقعةِأومضىنرَملالبتةتصلحلاولكنها،القرنلهذاتصلحقدمؤثراتِ

وزمان،المكانغيرمكانفي..أخرىبيئةفي!لقتوانسبقتاريخيةِ

لكنمضفلةأوخاطئةكذلكتكونقدمؤشراتوهي..الزمطنغير
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النبوولوالسرةالمستشرهونبم

انهامعحقداَبالنواجذعليهاويعضبها،يتشسثالعشرينالقرنابنالمستشرق

السليم؟العلميالمنهجومفرداتالحلعفاتيح

علىهياكلهاترسممسبقهَاعحقاديةنظرةكلههذاإلىأضيفإذافكيف

!؟والدليلالسندالحَاريخفيتجدلكيوتسعى،الصارمةأيديولوجيتهاضوء

نأأجلمنيرحملاالذيبمشرطهاوقالْعهفيتعملأنتحاولإنهابل

عنقمنبالإكراهوالدخول،المسبقةمقولاتهامعالانسجامعلىتفسرها

الماديونأوالمتعضبونالنصارىيفعلكما،الملتويالضئِقالزجاجة

المسخشرقين؟!منالتا!دخيون

بحق--يتجاوزوات()مونتغمريفإن،الأخيرةالمنهجيةالخطيئةبصدد

منيبدأتماماَمغايراَمنهجاَ-أحياناَ-ليعتمدإنهبلإسارها،فيالوقوع

لذا..اهِحلإتقودالتيوالدلالاتبالحتاثجوينتهينفسفا،التاريخيةالواقعة

رأىحيثما،للتاريخالماديالتفسيرلمقولاترفضهيعلنكانماكصيراَفإنه

العملفيأخرىمجاريوتسلكالمقولاتهذهعلىتحمردالوقائع

.والصيرورة

يقعفإنه،التاريختحليلفيالجامدةالاعتمَاديةيرفض)وات(كانفإذا

فيتتحكَمالحيالأخرىالقيودأسرفيأحياناَ،متعمدوغيرحيحاَ،متعمداَ

قليل.قبلإليهاانخَملأوالتيعموماَ،الغربيئالعقل

ذخَتيوأن،الاْزمهَلهذهتجاوزهيعلنأنبحثهمدخلفيلِحاولوهو

ي!لاةيهَعفلابالمسائليتعقَقفيماوالموضوعتةالتجزُدإلىأقربحيادياَموقفاَ

موقفاتخاذفي-واتيقول-جهد!"فقد،والإسلامالمسيحيةبينأثيرت

ليسأوالثهكلامالكريمالقرآنكانإذامامعرفةبصددوهكذامضها،محايد

فيمحمد()قالأو(تعالى)قالةمسلتعبير؟استعمالعنامسنعت،كلامه

وليس،(القرآن)يقول:بساطةبكلأقولبل،بالقرآنفيهااس!شهدمرةكل
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!أالمعاسرآالععلظاللأكةاسعاط

حيادلضمانلحدية5نغلرشجهاات!حاذ!رف!صالخست38ارقاننييعنيهذا

.(1)"صريحهرحا"كطئرهـشاعبر،الع!سعا!،انابل،المؤرخ

الموقفهذاأنفيهثماث\ا"8ءطبأنالاتول!!لإ)وات(ري!صيب

منهوقفهمدي-احتسي!جعنالطعاص!ي!ثبإذ،،*نوغاَناقصالأكاديهكاب

علىالموقئفهذايقومأنضي!نحب،بالإسالأمالط-ب"جااتحسالباقا"رهمحمد

كنتوانالصدد،ابفإ،ناتصش5كتابىفيبط،اعضرفوانا،فاتغياأسس

.(2)"يهتافرايلت!صينالالأز"!ةالتاري!حيذدا!دلالاءصمي!جينياتما"مانهار!

الزمت"لقد:3قالْاال!حسا!ين()قزالْهإلىبالحا"يثشِو-تانياجثماثم

نا،الغربفيسص!ملاالتاريخيالعا3ل!ءحلياتإتطلأحصيبرغمنافسي

الأساسية،الإسلاممعتئداتوءقيتعارمخم!اني!محنشيتاكأأقرللا

والعقيدةالغربيالعلمبينفاصلةحؤةبوجودالئولإلىبناحاجذولا

عندمعقولةغيرالغربئينالعلماءآراءبعضكانتأن-تحا-ثوإذا،الإسالأ!جة

لمبادئهممخلصيندائماَيكونوالمالغربيًينالعاء،ءلأنلكفأ؟جنساسهال!

التاريخيةالنظروجهةمنفيهاالحغلرإعادةيجبآراههموانالعاميذ،

.(3)االدقيئذا

المعطياتمنسيلبعدتجيء..التقديرتستحقالرجلكأ5شفادةوهي

غدتحتىوتكاثرت،البلدانشتىمنهمستشرقون!لرحفاسالأملاليالدضادة

المبادئفييكمنلاالخطأبأنيعترفلكييجيء)وات(هووهاركاد،،

واالسببلهذاالغربيينالعلماءقبلمناستخدامهاسوءفيرلكن،العل!جة

..ذاك

.هحس،ال!شدمة،.كةفيمحمما،(1)

نانسه.السابقالمصدر(2)

!6ص،الهفد.ة،ننسطالسابقرالمص(3)
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النموكةوالسصةالمستشرهونبم

حياديموقفاتخاذعلىقدرقدكانإذا)وات(فإنأمرمنيكنمهما

الاستنتاجهذاانمنالرغم)علىوالإسلامالمسيح!ةبينالصراعمسألةمن

الشدنقا!منالفكاكيستطحلمفإته؟(سنرىكمانهائيبشكلصائباَليس

والمسلماتالعلمانيالنزوع:الغربيالعقلبتلابيبتمسكالتيالأخرى

علىةردَعلاواعتقادالمنظورعلىوالانحسار،الوضعيهَوالرؤيةالمادية

الخالص،العقليالتحليللمقولاتبشرئةأوتاريختَةظاهرةكلإخضاع

والتحليل.التعليلعنتند)غيبية(كانتولوحتى

شِشقأنبسهولةيستطعالرجلولنالغربيةالحضارةابنهو)وات(إن

أكثريعد-أخرىمرة-ولكنه..عقلهشكل!التيالبيئةمواضعاتعلى

سبقوهأوعاصروهالذينالمستشرقينئه3زمامعظممن)الضحرر(علىقدرة

الطريق.على

ا!أ
!*-ر

عناصرعلىاليدلوضعمكة!في)محمدبحثهنختبرأنيجبوالآن

العقليةالرؤيهَإسقاط:بالذاتالنقطةبهذهيتعلقفيماالمنهجيالخلل

علىمعدوداتأسطرسوىيمضِولما،البدايةمنذ..التاريخعلىالمعاصرة

المكي-العصرلدراسةكمصدر-القراَنمنلِثخذمقذمففيالحيادإعلانه

القرآنروايا!موضوعيةإلىاطمئنانهعدم:أولاهما،اثنتانمنهيفهمموقفاَ

الصدد!!بهذاالنتائجمنكسرِحوليحومالشكأدت:وظنيتهما،التاريخية

نجأنَالوقتبعضالعادة"جرت:المقدمةفيبعديزلولخَا،يقولفهو

معاصرالقرآنأنشكولا،المكيةالفترةلفهمالرئيسيالمصدرهوالقرآن

!مخصلفالزمنيالتسلسلتحديدبصعوبةِناهيكمتحئزولكنه،الفترةلتلك

شيءبايانُذميلافهو،شكمنالنتائجمنكثيرحوليحوموما،أجزائه

المكط.الفترةخلالوالمسلمينمحمدلحياةكاملةلوحةيكونأنيمكن
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بمالمماصر!الععلفالرؤتاسعاط

السيرةتقدمهاالتياللوحةاقزواانهمهوالنربئونالسيرةك!ابفعلهماوكل

يحتاجلا)طاراَواسصعملوها،الكبرىخطوهملهافيالمكيةالفمرةعن

اعتبارهيطريقةوافضل(11)القرآدطموادمنممكنةكميةبأكبرلسوشيتهالا

مساهمتهفيالآخربعضهامنهابعضيُتئمكمصادرىلوْالاوالاْحاديثالقرآن

الفكريالجانبعلىالقرآنويطلعنا.إليهاالمشارالفترةتاريخلفهم

يجبولكنضواحيها،وفيمكةفيحدئتالتيالتغئراتمنلمجموعة

تكويناردناإذاوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديبمابالجوانبأيضاَالاهسمام

.(؟)((!سفنالفكريالجانبوإدراكمتصاسقةلوحة

النسائجصدقفيوالشك،موضوعيفوعدمنآرَعلابتحيزالقولاًمأ

بأنبالاعتقادالرجليلزمأنأحديستعليعلافقد..يطرحهاي!لاالتاريخية

اليقينيئُالموضوعيالعلمهوإنما-سبحانةالثهمنمحزلككتاب-القرآلن

كمسلمين؟ولكننا،خلفهمنولايديهبينمنالبامحللياْتيهلاالذيالمطلق

أكدطالماكهذهأطروحاتبمناقشةحتىبلبقبولالبتةملزمينغيرفإنحا

المستشرقولن.عليها

بعدمالقولفإن؟تاريخيةكوثيقةالقرآنإلىنظرنالوحتىولكن

و)وات(..دليلإلىيحتاجأمرالتاريخيةهتاِحطعمفيوبالشكموضوعيته

مقطعاَوعرضهكتابهطولفيبعدهانجدولا..عواهنهاعلىمقولفيطرح

!إدليلأقيَنجدولا..الموضوعيةعنيخرجواحداَقرآنياَ

يتابعتاريخياَكتاباَليكونجاءماالئهكتابفإن؟حالأيوعلى

القديمالعهدينفينجدكما،بيومويوماَبلحظةلحظةوالجزئياتالتفاصيل

عليهماوعيسىموسىنبوتيعلىلاحقةفتراتفيدونااللذينوالجديد

القرآدنمنيستخلصواأنالباحثينمنعدداستطاعفقدذلكوبرغم.السلام

.13-12ص،ط!فنالابقالمصدر(1)
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النهويةوالسرةالسمتشرهونبم

نسيجمنيصحعواوأن،والمدنيالمكيالعصرينعنقيمةتاريخحِةحقائق

ماأدقمنالحقيقةفيهيالسيرةعنصورةالتاريخيةالصيغةذاتتايَالا

دروزةكتابفي-المثالسبيلعلى-ننظرأنويكفي،الاَنإلىعنهاكحب

الحليأحمدوصالح،(الكريمالقرآنمنممَتبسةصور:الرسول)سيرة

لسورتفسيرهفيقطبوسيد،ماحدإلى(العربتاريخفي)محاضرات

فيوغيرهاو)الفتح(و)محمد(و)التوبة((و)الأحزاب(عمرانو)آل)الأنفال(

رسولهسيرةعنالثهكتابيقدمهأنيمكنمالتبين(القرآنظلال)فيكصابه

.أكيدةقيمةذاتمعلوما!منالكريم

جانباَطرحوأنحدثوإذا،حركةومنهجعقيدةكتابالكريمالقراَنإن

لمجرياتشاملهَمحناسقةلوحةتكوينليسهدفهفإنَ؟التاريخيةالوقائعمن

والتعقيبالأحداثهذهبعضمسةما3وإنما.بكاملهعصرِفيالأحداث

..المسلمةوالجماعةالمسلمالإنسانبهيبنيموقفاَمحهايركبلكيعليها

أشدمنواحدوهو،بالحدثوالتربيهَالتعليمأسلوبيعتمدأنه:أي

الشرطي()الاقترالنبمبدأيسمىمايحققلأنهوعطاءَ؟حيويًةالأساليب

المعيشالواقعمنمقوماتهيستمدالإسلاميةللجماعةالحركيالممو!لجعل

العقيم.اللاهوتيوالجدلالفراغفيالمعلعَةالضظرياتمنلا

يعترفجهةمنفهو،آخرينتناقضينفييقعأنيلبثما)وات(إنثم

حدثتالتيالتغتراتمنلمجموعةالفكريالجانبعلىيطلعناالقرآنبأن

التغيُراتقمةإنهابل،تاريختةتغيراتوهي،ضواحيهاوفيمكةفي

ترفدهاالتيالحاريخيةللحركةالضهائيةالحصيلةبمثابةلأنها،الصاريخية

كما،الكريمنآرَعلاأنوبماوالسيامسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالجوانب

الأعمقالتغتراتبطرحيكتفيفهو،التاريخفيبحثاَليس،قليلقبلأشرنا

الاقتصاديةالعلاقاتتيًاراتفيالمتصمكلةجزئتاتهاويترك،والأشمل

والحين.الحينبينإليهابالإشارةمكصفياَوالسياسيةوالاجتماعية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بمالمعاصرةالعقلقةالرفلةاسقاط

الأولىالأحاديثاعحمادإمكانإلىيشيراخرىجهةمنو)وات(

..المكيةالفترةتاريخلفهمالمساهمةفيالقرآنيةالمعطياتتتممكمصادر

يخقضأنقليلبعديلبثماالرجلانَاًلإ..عليهومتفقمعروفامروهذا

بعضفيبدا!ربما،المرةهذها!لأحاديثحجيةفيبالتشكيكالمقولةهذه

همالذيناولئكمنبالحديثتعلقاَالهَلعملياَاننن-واتيقول-الأحيان

.(؟)"هيفشكاَمنيأكثر

أكثرموقفاَنفسهاكتابهمقذمةفيطرحقدكانانهمنالرغمعلى

محمدحياةخلفيةفيأبحثكحت"لما:قالحيث؟الحديثمناعتدالاَ

عامة،تقبلأنيجبالأحاديثبأنالقائلةالفكرةفيتمَذقتفقد،وفترته

فيهانشكُالتيالمسائلفيالإمكانقدرتصححوانبحذر،تؤخذوان

تناقضوقعإذااًلإباتاَرفضاَترفضاًلأيجبولكن،(مغرض)تلفيقبوجود

.(2)"اهنيبداخلي

!عا

الحديثالغربيبالمفهوميأخذ،الغربئينالباحثينبجلأسوةَو)وات(

المقضضبتوفقيعملالنبيأوالرسولأنأي،للأديانالتاريخيللنمو

وليدهوإنماللدينمنظورهفإنثمومن،تاريخيةفترةلكلالمرحلتة

دورهإبعادعنشموليةرؤية-ابتداء-يملكلافهو؟الفترةتلكلهواضعات

!"فمحمد..بهايبشرلكيجاءالتيللعقيدةالنهائيةالملامحوعن،كسبي

الإسلاميةالدعوةأنالمكيةالمرحلةفييعرفكانما-المثالسبيلعلى-

لهيتبينولمجميعاَ،للعربدعوةأنهايعرفكانمابل،عالميةدعوةهي

.13ص،المقدمة،نفسهالسابقالمصدر(1)

.12-11ص،المقدمة،نفسهالسابقالمصدر(2)
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النب!ءوالسرةالمستشرمونبم

بعدحيناَيجتازهاكانالتيالتاريختةالظروفووفقتاليةف!راتفيإلاذلك

ذاتشاملةكحركةللدينالخاطىالوضعيالمفهومهذايلتبسرروقد،حين

الأدلِانمسيرةفيأهميةالحقائقأشذمنواحدةِمعابحداءَ،ِةدَذحمأهداف

بهالمؤمنينمنويطلبواحدةدفعةيسترللاسماوفيدينكلأنَهي؟تلك

وينبمي،مراحلعلىيتترلامَنإ،واحدةَمرةَومنهياتهواجباتهبكافةالالتزم

تلك،صيرورتهلخا3وهويقصر،وقديطولقدزمننمدىعبرتدريجياَ

مدعلىيقدرلكيالمرحليةمعطياتهاوفقةيخي!اضلاالمراحلمعيتعامل

النموأنإلىهذا.المطلوبريثْاتلاوتحقيقالحوارواقامةالجسور

منويبنيالإيجابيةالشائجمنيحضق،الحركيالمنظورعذاوفق،العقحِدي

الكاملالتنزلحالةفيهرا!عمهع!ثس!يتحخه!لاماالمبادثَماْمنويعززالقيم

:بوضوحيقولهاوهو،ص!احلعلىالكرلِمالضرآنتنزلولهذا..واحدةدفعة

ئَنزِيلأ!)؟(.وَنَر!هُمُكمثعَكَِس!لَاعَاكَالِئَقرأَهنَرَقنَةُ)وَقُئهَابم

والجماعةالمسلمالإنسانيبنن،مراكلعلىذاكتضرلهخلالمنوراح

عنويقدرالبناء،يستقيمأنأجلمن،لَبِضَةَةَنِبَلو،خطوةَخطوةالمسلمة

وفقوليس.حركياَ.هدفهيحققأنوالتاريخالضعاليمبينالالتحامطريق

.واللاهوتال!ظريالجدلطرائق

منأبعديرونكانوامام3الساعلصهمالأنبياءأنالبتهَيعنيلاهذاولكن

"لهتيالزمنيةالمرحلةمطالبسوىيعرفونكانواماوأنهم..أقدامهممواطى

.ىجل!دتلاللتطورالغربىِالمفهوميرىكماخلالهايعملون

الثقافية،بيئفابنكونهمنبسببالمفهومهذاإسارفييقع)وات(إن

فيفيقح)محمد(عنكتابهمنمكانمنأكثرفيينفذهأنيلبثمالكي

الاْخطاء.منحشد

.106الإسراء:(1)
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بماولصرةالععلظَالرل!يةاسعاط

بأصنام!زالرسولاعترافاقصوصةعلىمعلقاَ-مثلاَ-يقولفهو

فيماالقرشيةالزعامةمعمساومتهعبرومناة(،والعزى)اللاتالثلاثةتريش

"عد:آخرمكانفيلهاتبنحِهناقشناوانسبقالتيالإبليسية()بالاَياتيعرف

للنموالحديثالغربيالمفهومعنبعيدينظلواالذينالمسلمونالفقهاء

لعقيدةالكاملبالمضمونالبدءمنذاخبرقدانهعلىمحمداَالتدريجي

الإبليسيةتايَالاخروجمحمديرلمانعليهمالصعبمنفكان،الإسالأم

كانكما،الأصلفيكانتوحيدهانهيوالحغيقة(!إ)م3الإساعقيدةعلى

المخلوقاتهذهقبولأنبعديرولمغامضاَ،،المثقًفينمعاصريهتوحيد

والعزىت3الايعدأنهشكلاالتوحيد.هذامعيتعارضكان(إ)إالإلهية

والمسيححِةاليهوديةاعترفتكما،الثهمناقلسماويةكائناتانهاعلىومحاة

باسمالمكية)الاْخيرة(؟الفترةفيعحهاالضرآنويححذَث.ئكة3مابوجود

إذاأسماء،مجردأنهاعلىالمدنيةالفترةفيعنفايتحا"ثكانوانالجن

فهي،الإبليستةلا،ياتخاصسبباكتشافالضروريمنفليمسذلككان

دافعالتيالنظريا!عنتعبرِهيبلللحوحيد،واعتقغقرِأفيعلىتدللا

.(؟)1(دمحمدائماَعنها

بالماديهولا،للدينمتهافتِمضطربِتصؤُروأيُ؟هذهفكريةفوضىأية

ومسلماتها؟!ببداهتهافمِعترفبالمؤمنهوول!،الدينيةفيرففالحقيقة

قبله،منالسلامعليهمالأنبياءسائربعثكما!الرسولبعثلقد

تقبللابئنةمستقيمة،الصرامةأشدصارمة،الوضوحكلواضحةبعقيدة

إلهلاأنشهادةإنهاتدريجياَ:تطوراَأوتغئراَتقبلولاالتواءَ،أونكوصاَ

المتفزدةبالألوهيةكاملتسليممنالشهادةهذهتعنيهمابكل،اللهإلا

واشكاله:صيغهبشتىللتعددورفض،الواحدة

.17.صمكة،محمدفي(1)
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النبويةوالسرةالمستشرمونبم

لمقِغَئرُهِهَلإنِقلَكُماَمَهَئلأأتجُدُوايمؤسَِلاَقَفقَوْمِهِءإكَلُؤحْااَنقَسزَأ)لَمًذ

عَظِيص!)1(.يَؤسَِباَذَعُغ!لَعُفاَخَأ

لَئقوُنَ!)2(.اَلَفَأ7غَيرُهَُهَلِإنِف!َلاَمَهَئل\اَعدُو(ئقَؤمىِتَالَاهُروأَخَاتُمعَادَِك4)

أَستمَآأَتخدِلُونَنِىفَوَغَضَحمثٌسْجِرزَئِبهُتمنِشِم!ئَيلَعَعَقَوذَق)قَالَ

مِنَ!مإِنِىأورطَاَفنَطْلُسنِمبِهَااَللًهَُلَزَناَقمُكُؤآَباَءَوأَنمُضسَضَئخُمُوهَاَ

.(3أ!َنبرِظَتنُملَا

غَترُهإِفَيقِمم!َلاَمَهَنلأاوُدُبْعَايقؤرِفَالَأحِلَضأَخَاهُئمثَمودَ)وَإِكَ

"صَ!سصَءَ"رورَ.َ

فىتَا!لنذرُوهَاءَايَهل!تمالتهُِةَتانهَدءزتبهئمىِقةَنِيَبم!تَءاَجقذ

.(4)!ٌصلِأباَذَعفَيَأخذَكُتمصَوُسِباَهو!َصَتوَلَااَللًهِأَزضِ

رنَلملنِمم!َلاَماَللًهَأوُدُجتَايَخقَؤ!قَالَأبيَعُثأخَاهُتممَذيَفَكإَو)

صطحر

(وُسخشوَلَاَتاَزبِملَاَوَلف!لَافَأؤفُوأمت!ِلًرفِررصبتنَةٌجَاَءَتىُذًلغَئُرُهر

مئُكل!رمت!ِلَذإضلَحِهَأ!دَألازضِِف(وُدِسُفلوَلَامنُهَءَاَيشَأأفاسَ

.(ئؤنِبجر!)ْىمُتض!إن

بَرِىَبرأَقِوَاَثحهَذُؤااَلتَهَأُش!قِإقَالَلكؤُسِبءَالِهَتِساُضْمَباَعْزًلكَاًلإنقَوُلُنِإ)

.CI)!َنُوِكشثُتلقِخَا

َفَلالَاَأَتهُدأوُرِذنَأنَأءلواَبِعقِمُءآَثجملنَمعَكَأَقرِهنِمبِآلرأُخََةَكهيَلَمئَاُألرَنُي)

فَأتَقُونِ!"7(.ْاَنَأ-اَلَإ

.95:فلأعراا(1)

.56:فلأعراا(2)

.17:لأعراتا(3)

.73:فلأعراا(4)

.60،61،62،63،64:النمل،55،61،84:هود:وانظر،85:الأعراف(5)

.54هود:(6)

.2:ال!نحل(7)
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بمالمهاصرةألل!ملاالولول!مطط

ناَزهَبُولؤ")؟(.فَمشىَؤَح!)به!هُوَلمثغا6ثونئَهبإأل!خشاَلُهَفأَلاَتَوإ

ف!قبُدُونِ")2("إلاَةَلمللأأكرِةَلإنُرصاَلإزَشرل!نِمقَملِثنِماهننَسزَأإوَمَآ

القاعدةوأعمقهالإدراكاوضحيدرك!محمدكانالأولىاللحظاتمنذ

سيرفعهالذيوالشعارالجديد،الدينالىالناسلدعوةمحهاسيسطلقالتن

إليه:المنتمينلضجميعسيسعىالذيالمحوريوالهدف،العالمبمواجهة

الله:إلاإلهلاشهادة

تَرَوُهَوتْل!َؤَلِهَخَبوُهإليَةَلإلاَُهَندأحَ!ورصفَفُلنؤلؤ(ن!َفإ

.(rلملعَظيصِ()ألمحرشِ

الكَأَؤحَيضَاَأتَذِىَعَلَنهِمُقِتْلُرَأ!هَمُاقَضبقَآنِمخَلَتذَقاُقَزفِىَاَقسَقتَكَإكَذلِكَ

.(8"(باًموَإليهُِتق!َوَتِهتَلَعإلَافوََةَلإلَاَرَقيفوَفلباَلرخَمَقيَكفُرُونَْمُهَو

ِءهِتَرلِقَانَج!حُوأَنَاكنًفحَؤ!هَلإإدهكُتم(تمَآإلطيُوساكُل!رًثبأَنَاإنمَآلُت،

.(ثعدَا()ْ!ِبِتَر.َداَبمِبيدثزِكشَلِحاوَلَاألَهَعدَمغَيفَف

شصعُوت()6(.اَشصفَهَلؤَحِ!ٌهَلإمئ!هلإأَنًمَاًَتإ3!وُيإتمَاْلُتإ

لَهُوُفَهحَواَلإهَالِذفَى.أُكوُهإلاَهَلاآَلءَانحَرًإلهَاِهًطملمعًتَدعأوَلَا

نُزجَمُونَ()7(.وَالَةِلنُكرُ

.51:النحل(1)

.25:الأنبباه(2)

.129:الموبة(3)

.30الرمد:(4)

.110:الكهف(5)

.؟.8الأنياه:(6)

(V)8:لق!اA.
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النب!ولوالسرةالمستشرثونبم

اَئقَقَارُ()1(.ُدِحَؤلَااَدلًهُإِلَآهَلإمِنْوَمَامُ!ذِرٌ!َتاإِتمَاَلُق)

ُمغَيًُبلأَوثممِمؤُمئَاَووَلِقصُؤمِنِينََكئَذِلوَاَشغغفِراَلتَهُإِلالِملَهَلَاَأَئلىُ)فَاَعْلَز

وَمَثوَلفيُ!)2(.متُكَبَفَقَتئ

.(3)!ألميفَامخذْهُهُوَاًلإَهَلإلَاَوَاَنغَرِباَفثنيلَز)

مِمالًغبُدُونَاَملِبَنِيهِقَالَدِملُتؤَمئأيَعْقُوبََرَضَحإذشُهَدَآءَكغُتُهممتَأ)

لَهُ!وَنَحْنُادِحَو!فَلِإوَإيحصحَقَلسِعَنشِاَوإنزَهِصََكبآَباَءوَاِلَهَإلهلتَلَقبُدُقَالُوأبَغ!ى

شتلِصُونَ()4(.

مَزصلمَاَبفوَاَقَصبِيحَِهَتلأِتُودنِمأَزصلمجاباوَرُ!شَهُئمْمُهَراضَأ)اَمخذُؤا

عَمًا،ُهحَحئُسهُوَإِلاَهَلِإلًاَاإ!َحَوإِلها(وُذحبإِلًاأمُرُوأَاَمَو

لمحثئركِوُنَ()ْ(.

المركزيوالهدف،منهاينطلقالتيالقاعدةموضحاَبمَيههبالرسولويقول

اللهاًلإإلهلاأنيصهدواحتىالناسأقاتلأن))أمرت:إليهيسعىالذي

ذلكفعلوافإذا،الزكاةويؤتوا،ة3الصاويقيموا،الثهرسولمحمداَوأنً

.(6)"هثلاعلىوحسابهممالإسا3بحناًلإوأموالهمدماءهممنيعصموا

يدعو!"الرسولظَلًالتيالصارمة،الواضحة،الثابتةالمِحورثةالمَاعدة

وكان*.اْساسهاعلىودولفأمفويبسي،عليهاالجاهليةلتاَعيوإلحهاالناس

قدربأي،المفهومهذاعنانحرافأقيَأنًوتسديدهالنَهبوحيجيداَيعرف

.65:ص(1)

.19محمد:(2)

.9:المزمل(3)

.\rr:البقرة(4)

.31:التوبة(5)

.(م1931سف)طبعة13/1تجريد:،البخاري(6)
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بمالاصرةالعقلقَةالرؤتب!قا!ط

وضياعالعقيدةبعصبالتفريطيعني،هدفِأفيأجلومن،ائجاهأيوفىِ

الباحثينجلوكزراكدوكماكرنا?Los-!حَب"كانولذا..وملامحهاوجمها

وللحوار،هذهفيالاشيءكلفيتريشمعللقاءِمستعداَ-الحبوةتارلخفي

كافةالأطرافبينالجسورولإقامة،هذهعلىاًلإشيءأيعلىوالانفتاح

قاعدةهوالذيالمطلقالتوحيدقضيةفياًلإمشرَكءِىشأيإلىللوصول

العالم.فييحفقهالكيام!حعبالتيالعقيدةوأساس،الدعوةوعصبالدين

لكيالقرآنتاِلآتنزلتان،الزمنيالمسحوىعلىبعد،فيماحدثوإذا

يعنيلاهذافإن..غضىمعطياتهوتزلِدآفاقهولَمدُ،العقحِديالبضاءتواصل

هوالعقيديالأساسفإن..للتطورالغربيبالمفهومتدرلجيتطورحدوث

وكل،الأساسهذاإزاءالأمرمنبئنةعلىظل!زالنَهرسولوأنالأساس

وتبنننفسهاالقاعدةعنتنبمقجديدةمعطياتإضافةهويحدثكانالذي

الواضح.الثابتمحورهاعلى

غيرالعقيدةإنَ:الأذهانفيواضحاَيكونأنيجبآخرتفريقوثمة

وتكسب،مقولاتهاعنوتنبثقلَلكعلىتقومهذهأنصحيح،الشريعة

حصشداَتحضمًنبعدفيماتجيءولكنهانفسها،العقبةمعادلاتمنصيغها

.مقدماَ.عنهايعرف-نبيئأي-النبييكنلمالتيالتحفيذيةالجزئياتمن

يكنلمفانوالمصير،والحياةللكونشاملأساسيئتصؤرفهيالعقيدةاَقأ

بهامجابهاَدعوتهيبدأفكيف؟وأسسهوخصائصهأبعادهمقدماَيعرفالنبي

والتاري!؟!والطبيعهَوالعالمالإنسان

تحكيالتيالإبليستةبالآيات)وات(أسماهماتهافتقبلمنناقشناولقد

االواحدابالتهالجاهلئيناعترافمقابلبالأصنامر!"الرسولاعترافعن

)وات(لأن؟مضطزينأخرىمرةاليهانرجعولكنغا..بالضرورةوسقوطها

خبيثاَ،متعمداَكانانندريلاملتوياَدفاعاَ!"الرسولعنخلالهامنيدافع

للدين8التدريجيالتطورعناياهاالغربئينلنظريةطبيعياَاستمراراَكانأم
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النهوءوطص!ة،لمصتضرثونبم

اللاتقبولهيشغربواأنمحمداصحابحقمنىِسلبأنيقولإنه

كانإذ!االإسلامعقيدةعلىخروجاَذلكفييرلموانه،ومضاةوالعزى

الكاملالمضمونيومهايعرفيكنلممهًيبنبأنيدركواانابتداءَعليهم

.الإسلاملعقيدة

محمدتوحيدأنفيرى،الاتجاهبهذااخرىخطوةيمضي)وات(إنبل

يرولم،المصقفينمعاصريهتوحيدكانكماتماماَ،غامضاَالأصلفيكان

علىالقائمةدعوتهبدءعلىطويلةسضينمروربعداي؟الوقتذلكى!ح

التوحيد.هذامعيتعارضالأصنامهذهقبولأن،المطلقال!وحيد

الإلهيةالمخلوقاتصفةفيخلعكلهذلكمنابعدليمضي)وات(إنبل

)وهويجزمثم،طريقكلقارعةعلىالمرصوفةالحجريةالأص!امعلى

والعزىاللاتيعدكان!الرصرلبأن(السيرةفيالشكيالمحهجصاحب

!!اللهمناتلولكضهام!ماويةكائضاتومناة

والفجاجةبالغرابةتصميزالتناصصنتاجاتهفيانهالباحثهذايدركالا

!الرسولبهاانطلقالتيالضوحيديةومسلماتهالإسلامبداهاتمعشِصاقض

علىالحفاظأجلمنجميعاَالعربيعَاتلوصوف..ايلأولىاللحظاتمصذ

؟اهدُزفتونقائها

وأترتطملاالتنالسيرةوقائعمنالكسيروينفيالرجليشكولماذا

الضعيفةالشاذةالروايةهذهيقبلبينما،الغبوةلحركةالعامالخطمعتتغاقض

؟والبداهاتوالأسسالأولياتمعترتطمالتيالمدخولة،المهلهلة

الصحيحةالرؤيةمعهتنعدمالذيالخخليطحذيبلغأن)وات(يلبثمائم

السماويةالكائساتتلك8؟بالأصسامىِن!محمداعترافيقرنعندماللأشياء

!أالملائكةبوجودوالمسيحيةاليهوديةباعتراف8الثهمناقلهيالتي
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بمالمعاصرةالقلئَئالرؤقاسعاملا

فيأوهحامسوغمنوهل؟الملائكةوبينالأصنامبينلَربطعلاقهَأيهَ

وللمزييف،والملائكةالحجارةنِمبتمئزالتيالفروقلاستعراضمناسبةأية

..؟الحانيةتمسلهاالتيالمؤكًدةالغحبتةوالحقيقةالأولىتمثلهالذيالدينيَ

الثانية؟تمثلهالذيوالإذعانوالتسليموللطاعة،الأولىتمثلهالذيللعصيان

للتشكيكالمنطقيغيرالتقابلهذاطرحقد)وات(لِكونأنيجوزألا

فيالمزيًفةالواقعةهذهولتمرير"!ي!،النَهلرسولالعقحِديالموقفبجدية

نفسه؟الوقت

نأإلىفيشير؟أخرىوتناقضاتمعميات)وات(لِطرحمقولفختاموفي

المكيةالفحرةفي)الأصسام(الإلهيةالمخلوقاتتلكعنيبَحدثالقراَن

أنهاعلىالمدنيةالفترةفيعنهايتحدثطكانوإن)الجن(!!باسمالأخيرة

أسماء.مجرد

العصرنهايةحتىالفاعليةمنوتجريدهاالصحصَةرفض-إذن-أيتأخر

هوادةلاالذيالصراعذلكإذنكانفلم؟المدنيالعصرحتىبل،المكي

لمالتيالمبكرةمحمدلحودَكانتولمَالوثنبة؟والزعامةالمسلمينبينفيه

فيالشمسوضعوالومُتعيا"والثه:بهايعترفأوإليهايشيرأن)وا!(يشأ

وأالثهيظهرهحتىتركقماالأمرهذاأتركأنعلىيساريفيوالقمريميني

والرفض،المطلقالتوحيديكنلمإن)الأمر(هووما،"!السالفةهذهت!فرد

هذه)وات(علىتفوتوكيفواشكالها؟صيغهابكلللوثنيةالمطلق

الحادثةةأنالقاطعةالكلماتبهذهمقولتهيختعَمإنهبحيثجميعاَ؟الحقائق

دافعالتيالنظرياتعنتعبيرهيبلللتوحيد،واعِتقهقرايعلىتدذَلا

!8محمدداثماَع!ها

منالحدًهذابلغوقدنقاشمنمزيدإلىيحساجالأمرانأعتقدولا

..والفجاجةال!بعثر
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النه!ولوالسرةالمستشرمونبم

!
،السيرةوقائععلىللدينالخاطئالغربىِالمفهومإسقاطمنوانطلاقاَ

)وات(،يعتمدهاالتىِالخاطثةوالتحليلاتالاسسصحاجاتمنبحشدنلتقي

..الاَخريننيقرشَمسملالدىنجدهمماحدةأقلعامبشكلكانتوإن

للعقلمعهالِمكنولا،النبوةبحقائقارتطاماَتمقحالأيةعلىلكنها

نقرأفنحن..ومكراَخبثاَأووجهلاَ،سذاجةَفيهايرىأنْإلاالمسلم

علىاعترافاَأو،هدفغيرفيضرباَمناقشتهاتكونأنْيمكنكهذهعبارات

المستوىعلىىَمحأبدأعليهاتخلعاًلأب!جيالتيبجذشِهاالأقل

وجهعلى،العقيديةوأسسهالإسلاميالدينكانفما..الأكاديمي

وأثعرقفيالفكريةوتجاربهمالأكادلِمئينلمماحكاتحقلاَ،الخصوص

تصلالتيالكلماتأنعاتيدةمبكروقتمنذمحمداَ،تملكت"لقد:غرب

تلقيفيالأولىلتجربفالدقيقةالصورةكانتمهما،الثهمنوحيهيإليه

.(؟)"العامةدعوتهفيالبدايةمنذبذلكالإيمانأظهروقد..الوحي

بأناعتقادهفيالمطلىَمحمدبصدقيعترفأنالمؤرخداعلىونقرأ

قدالوحينزولقبليكونأنيمكنوأنه،الخارجمنيأتيهكانالوحي

وعندئذ،القراَنيذكرهاالقصمالتيمنقسماَىعاخ!فألابعضمنسمع

.(2)"التوفيقمنبنوعليقومواالفقهاءإلىالموضوعالمؤرخيترك

محمد:إلىالموخهالسؤالوراءرخَالااليومفيالشكأثرنرىداكماونقرأ

يتحاشىأو،السؤالهذاعلىالقرآدنويرذُهُيسَنهآ!،اَئاَنَاَلشَاعَةِعَنَِكنَوُلًشيإ

.(3"املسؤالهمنالهدفهووهذا،لمحمدبلبلةيحدثأنيمكنلأنهالرد

.203صمكة،محمدفي(؟)

.255ع،نفسهالابقالمصدر(2)

.020ص،نفسهالعابقالمصدر(3)
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بمالمعاصرةالعقلتةالرويةلهممقاط

إلى..المرحليةوالضروراتالتدريجيالنمومسألةإلىيعودو)وات(

المكي،العصرأواخرحتىيعرفيكنلم!زمحمداَأنَفيتصؤَرآخره

وحدهم،للعربأووحدهالمَريشتسِملوأنها،لدعوتهالحقيقةالأبعاد

تلكالمستشرقينمنغيرهأغفلكما)وات(ويغفل.جميعاَ.للعالموإنما

الدعوةعالمية:المكيالعصربدايا!منذتؤكدكانتالتيالقرآنيةالمعطيات

يسيرواأنيمكنلاوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءوأن،الإسلامية

يسعونلماشاملاَاستشرافاَمسبقاَيملكواأندونخطوةخطوة-كالعميان-

وإذا..يقطعوهاأنعليهميجبالتيالتاليةللخطواتىَمحولا،لتحقيقه

الزمنحدودتتجاوزنافذةمستقبليًةرؤيةيمتلكونالعادلِونالزعماءكان

يكونأفلا..مرسومبرنامجوفقالنائمِةأبعادهصوبوتتحرك،الراهن

ممتلكينبل،الرؤيةهذهامتلاكعلىنل!داق،العالمإلىالثهمبعوثوالأنبياء

!!الأولىاللحظاتمنذزمامها-ووحيهالثهبإرادة-

الدعوةعالميةتؤكدالتي)المكية(القرآنيةتايَالاهيفهذهحالأيةعلى

الأولى:البداياتمنذالإسلامية

ىٍط
هُوَ)ن1تجرالخهِأَشَلُكلآًللُقأ!دِ"فَبِهُدَلهُمُاَللًهُهَدَىَنيِذًلأَكهبَلؤُأ)

.(1)!َنيِمَلَففِلتجرَىإَلَا

لِلْفَثَينَ()2(.ر!ِذإِلًاهُوَنِإأَتجئنقِمعَلتهِصُمُهًشت)وَمَا

.(3)(َنيِمَئعِفَلإِلًارَخمَةَكئفَسزَأ)وَمَاَ

.(4)(اَريِذَنَتياِمَلَففِلَنوُكيِل!عدْبَععَكَاَثفرقَانََلَزَنالًذِى)تَجَارَكَ

.09:لأنعاما(1)

.104:يوسف(2)

.107الأنبياء:(3)
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!هل!هنلاوالسرةالمستشرهونبم

لتفَاَلِينَ!)؟(.ز!ِذإِلاهُوَنِإأ

للفلَبنَ!"2(.بمراًلإهُوَ)وَمَا

ففَاَلِينَ!ه!)3(.كزإِلافوَإق!ندهَبُونَ)ج!نَ!

اَلأَ!زًاَلاسِوَلبهِنوَصنذِيملمجثِرالِلئاسِ!آفًةإِلًاأَقممتخَكإوَمَآ

يَغلَموتَ()4(.

"نحن:مفنألفهالمالتيوالاعتقادالجزمبصيغلوَمي)وا!(ونسمع

أنراديدعوأخذ(الطائفمنعودته)بعدالوقتهذافيمحمداَأننعتعَد

فكرةتكمنالغشاطهذاوراءوأن،م3الإسافيللدخولالبدويةالقبائل

.(جصِعاَ")ْالعربتوحيدفيغامضة

وليس،خاصةلقريش3مرساالبدءفىِنئسهمحمد"وعذَ:يقولونسمعه

الربلحعثسملرسالفأفقبتوسيعرًكفقدكانإذامالمعرفةوسيلةأيةاصِلدل

ذلك،معوضعهتدهوراضطرهوقد.بعدهاأوطالبأبيوفاةقبلجميعاَ،

الأخيرةالثا،ثسنواتهل،اخثَتَممننسمعفا،،ذلكمنأبعدإلىينظرأن

.(6)"ويثربالطائفوسكانالبدويةبالقبائلعا،لهَاتهعنإلامكةفي

الدينبينلِمئزلاكانلوكما"لجرمحمداَيصؤرآخرمكانوفي

مركزإلىبالضرورةستقودكدعوتهدعوةَأنَتماماَيعرفولا،والسياسة

المفهوموفقالصرفالدينيئالدورغيردوليبأفييفكريكنلموأنه،الزعامة

.87ص(1)

.52:القلم(2)

.27،26:التكوير(3)

.rn:سبا(4)

.223صمكة،محمدفي(51

.219ص،نفسهال!ابقالمصدر(6)
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بمالمعاصرةالعقلفةالرف!لهممقا!لا

علىتنبيههيجبكانDوأنهينذر"،رجلسوىنكِل"لموأنهالغربي

لِمكنيكن"لم:(!او)يقولذلكومع.(؟)"الدينيةالسياسيةالجوانب

المشارالظروففيالسياسيالقاثدةف!ظووةالضبوًرسالهَبينالفصلاستمرار

الضروريةوالكفاءةالفضلصفاتيحددلماالعربنظرةمثلفيأيإليها،

كلمةتكذبهاسياد4انتهاجبعدفيمااستطاعتهفيكانإنسانِفأفيُ.للحكم

معارضةبدايةةهلَالاإلىالإشارةتكونوهكذا؟هِئبنمنحتىأواللَهمن

حثفهي،صرفةدينيةبدتهمهانالكافرينسورةأنكما،العنمِفةالقرشئين

.(2)"ةكمفتحعلىلمحمد

فىِالأساسيئَالسبب"إن:كذلكالمقولهَهذهالصددمذافينقرأونحن

بأتهمحمدِإيمانأنوجدواتريشزعماءأنًشذدونمنكانالمعارضة

الرئاسةإن:تقولالقديمةالعربيةالسنةكانت،سياسيةنغائجلهستكوننبيئ

والحذرالحكمةمنحظاَالرجالأكثرنصيبمنتكونأنيجبالقبيلةفي

وجعلواووعيدهمحمدِبإنذاريؤمنونأخذواةًكمأماليأنفلو،والعقل

لهيحىَالذيذافمنشؤونهمبهاتدارأدنيجبي!لاالطريقعنيستفسرون

؟(3)"00
لعسهمحمدغيرلصح!

بين،والسياسةالدينبينالعلاقةأدركواقدقريشزعماءكانفإذا

آخرقرشيأيمنأكثروهوذلكمحمديدركلمفكيف،والقيادةالدعوة

!؟نفسه)وات(يعترفكما"والعقلالحكمة"منحظاَ

يوحيأنهدرجةإلى،المرحليةالضروراتمسألةإلىيعودأنهكما

بها،الارتطامخشيةقريشعلىيتحايلكانالكريمالقرآنبأدنللقارئ

.177ص،نفسهالسابقالمصدر(1)

.178-177ص،نفسهالسابقالمصدر(2)

.214ص،نفسهالسابقالمصدر(3)
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طثسةولسصةالمسقشرموتبم

طويلوتتالى،المكيئالماليالحشاطأعمدةأحدالربا،عننهيهفيؤخل

زعماءكان"لقد..الثروةمنالشخصيموقفهمبنقدويكتفي،الهجرةبعد

وراسالأخلاقيةالقرآنتعاليمبينبالغناقضاوُزقأبحيثالنظربُغدمنمكة

حتىالرباعنالنهييظهرلمولهذا،حياتهمعمادكانالذيالتجاريالمال

منالشخصيلموقفهمنقدالبدايةمنذظهربينما،الهجرةبعدطويلوقت

.(؟)لمالثروةا

الفارقيدركلاكواتمحعفقاَمستشرقاَبانالتصديقالمرءعلىويصعب

المرحلهَعنتختلفالمكيةالمرحلةوأن،الإسلامفيوالشريعةةديَمعلابين

،العقيديالبناءعلىمنصتةكانتالأولىفىِالإسلامحركةأنفيالمدنيًة

الإسلامدولةقيامبسببالتشرييالبناءعلىالتاليةالمرحلةفيافصتتِبينما

بطبيعةالعقيديالبناءاسممرارمع،ت!ثريعئةومعطياتنُظُممنتتطلبهوما

تصظيمفيبل،نفسهالإسلامبنيةفيَالُوحت!ِسلحدثفالذي..الحال

فيالإسلامدولةوقيامالإسلاميةالجماعةبناءمرحلةإنجازبعدالأولويا!

القول"نستطيع:العبارةهذه)وات(كتابفينقرأفنحنذلكومعالمدينة

معظمولكن،الهجرةعندالكبرىخطوطهفيتحولقدالإسلامبأدن

ولاالصلواتتحديدبعد،يغفلم،بدائيةمرحلةفييزاللاكانمؤسساته

كاملاَظهوراَتظهرولم..لذلكالأسسوضعتقدكان!وان،العبادة

ذلكومع،والحج،الشهادة،الزكاهَ،الصيام:الأخرىالإسلامأركان

وإرسالوالحار،الجنةالآخر،اليوم،الله:الرئيسيةالأفكاركلكانت

.(2)"َامامتواضحةالأنبياء،

طورفيكانتالإسلاممؤسساتمعظمبأننقولأنبينواضحوفرق

!!بدائيةمرحلةفيكانتإنها:نقولأنوبين،التشكيلأوالولادة

.215ص،نفسهالسابقالمصدر(1)

.239-238!س،نفسهالسابقالمصدر(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!!!يماَ"المعاصرةالعقلتةالرؤ!ةبمقاط

أجا!االباحثعلىليترخبلرانه،َال3وظاإيحاءاتللكلماتأقذلك

حئوخ-المرفيكطرف-حفنامنكانوالًا..كلماتهيستقيكيفيعرفأن

ثب3الصسالسالئاثقيجهلبأنهالأتلعلىاو!!بالأغراضنتهمهأن

ْاخ*،*!أينحسبأ\ود1فيالتوجهيكنلمحثوالمدنسَةالمكيًةالمرحلصين

ائس،ااا!لاسالهيوواأجلمنالعتميدة:الفدفوكان،المؤسسا!إقامةعلى

المؤ!سسات.لإقامة

جمم!ا

الأقحمادقياالعا*!بئاعليةالئائلينالأصالقرنينتعَليدبصددماذاوالاَن

ثأنجاتماهـكح!يدعلىغداحصى!شضخميتضخمأخذوالذي،الحارلخفي

ثاتغي!ص!َطوا\ساسية1الغاعددأصبحإنهبل،التا!لخحركةفيبأمرهالحاكم

محرفاَ؟جمالياَأوقيا3َأخاأودينياَكانولوحتىتحوُل

الذينالمؤرخباولئكحتى،أخرىأوبدرجةالاعحقادهذاأسرولقد

تاريخيةدس!حاظكلتتسيرعلىاوُزصأولكنهم،التاريخيةالماديةيعتنقوالم

منامجتانا!اكعإراتساع،الزمنبمرورتبتنفلقَا..الاقتصاديبالدافح

ي!صنانعنالدافعهذاعجزةالمضادًالحقائقمنالمزيدوتكشفالبحث

مناوئَمنخوبدررحمتراجعوا،حدثكلًر!فيأنأو،ظامرةكلوراء

اهميةَتئلالأالتيالأخرىالعوامللفاعليةالمجالهمفسحين،للدافعتبنيهم

فيالشيءبعضتأخروافقدعموماَالمسحشمرقوناما..الأحوالمنبحال

منأكثر،تتائىالإسلاميالتارلخوقائعلأنَربماالدافعهذااعتماد

كانكيفبضامزَولقد..كهذادافععلى،الأوربيةالتاريخيًةالأحداث

..للاريخالماديالتفحميربمنطقالأخذرفضواالذينمنواحداَ)وا!(

التأثيراتبمنطقالأخذتجاوز،إليهبالنسبةيعننيكنلمذلكولكن

التاريخفيالاتتصاديالعاملبفعاليةالقولفإن..التاريخفيالاقصصادلِة

http://www.al-maktabeh.com



النه!يةوالسرةالمستمشرمونبم

هذامنفتجعل،تقولهانالتاريخيةالماديةلَريدماغيرتماماَآخرضيء

لسائرتحتئةقاعدةهذخَتتو،التاريخيللفعلالأساسئةالحركحَةالطاقةالعامل

..الحضاريهَالمناشط

بدوريتشئثفإنه؟الجانبأحاديالتوجههذايرفض)وات(كانلراذا

الحركةفي،الخصوصوجهعلىوالاقتصاديعموماَ،المادكنالعامل

قدومناهجهمالمؤرخيناهتمام"إن:الصددبيذايقولوهو..التاريخية

أفضلبصورةأدركواأنهمستماولاالأخير،القرننصفخلالتغحرت

القرنمنتصفمؤرخيأنَ:ذلكلِعني.التاريخفيالكامفَالماذيهَالعوامل

والاجتماعيةالاقتصاديةالمسائلمنكثيرأثربتحديدأكثريهتمونالعثرين

نإحتى،شأنهمنيقفلواأوالدينيالجافبيهملواأندون،والسياسِة

تحددأنيمكنهاالعواملهذهمثلبأنالاقوليرفضودنأمثالىِ()منالذين

بأهميتها.يصَرفواأنذلكمععليهميجب؟الأمورسيرمطلقهَبصورة

بقدرعليهاالمعروضةالمصادرتستعرضأنلمحمدالسيرةهذههمئزةوليست

منالعديدعلىجواباَتقذمأنومحاولتهاالماديةالعواملبغذهاثتمامها

.(1)"الماضيفيأثيرتامَتقالتيالأسنلة

الحينبينينساؤانجدهفإننا)وات(يطرحهاالتيالضحفظاتعذهرمع

وربما،الأهميةمنحعلىالقائمالمنهجيالسقليدهذاإغراءوراء،رخَالاو

نأعنبطبيعتهاتنذُالسيرةمنوقائعر!فيلكيالاقغصاديللعامل،الأرلوية

كما-كسرتةيِشدحركةإطارفي،الاقتصاديةالعلاقاتعنتمخضأتكون

لها!!إخضاعهاأريدالتيالمادية)التنظيرات(كل-البحثبدءفيرأينا

ل!سلامالمنتمينعنحديثهفيالطبقيالصراعفكرةيقتبس-مسلاَ-فهو

الدرجةرجالمنقوتهيستمذ"لمالإسلامانفيرى،المكيالعصرفي

.7-6ص8المقدمة،نفطالسابقالمصدر(؟)
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بمالمعاصرةالعلظالمحلاb!معا!لا

وأدركواالوسطفيكانواالذينأولئكمنبلالاجتماعيالسفممنالسفلى

أنفسهميقصعونفأخذوا،الذروةفىِالامتيازاتاصحابوبينبينهمالفرق

بلو)المعوزين((نيكآَلملا)بينليسصراعفنشأ،منهمامسيازاَأقلبأنهم

.(؟)"منهمأقلهموالذينالملأكينبين

قادتالتىِالدوافحلفحص(المادية)المقاييساعتمادأنًريبلا

رْما،دينأوعقيدةأتةإلىأوالدينإلىللانتماءالمسلمينوغيرالمسلمين

عنالبحثيكنفلم،الرحبةالشاملةأبعادهافي)التجربة(واقعيرفضه

يرنووجسدِطعامها،عنتبحثمعدةِأفرَإليهالانتماءفيوالتشبث)الحق(

الروحيالظمأفيهايلعبمعقدةنفستةمسألةهومابقدر،الإثمباعإلى

الأمورسائرإنبحيث؟الحاسمدورهاالذاتيةوالقناعةالفكريواليقين

الأساسية.الدوافعلهذهبالنسبة)ثانولة(تظلوالجسديةةي!حلا،الأخرى

هذافإن،التارلخيالمستوىعلىأما،الذاتيالمستوىعلىهذا

قوائمعلىمتأنيةنظرةإلقاءبمجرد-كذلك-للتهافتيتعرًضالمقياس

المخارمن-عليئصالحيقولكما-أكثرهمكانالذينالأولالمسلمين

بل.عسهموتدفعتحميهمعشائرلهمكانتوممن،الوسطىالطبقةورجال

ةَخصعلىيسهفدليلاَلاالإسلامفيوالمستضعفينالحلفاءوجودحسى

ومُنوا،عقائدهمبسببالاضطهادمنكثيراَنالواهؤلاءإنإذ؟الرأيهذا

بالدينالحم!كعلىوأصرُوافرفضوا،الإسلامتركواإذالامَالامنبكصير

قا!سعاإلىيدفعهمكانالذيهوالعقيدةدافعانعلىيدلمماالجديد،

بعضهم،دوافحإلىصراحةاشارتالرواياتأنوالواقع..الإسلام

الدين،عنالباح!ينمنالإسلامظهورقبلمنكانمظعونبنفعثمان

دينعنيبحثح!يفاَكانالذيالرجلابنهوعمروبنزيدبنوسعيد

فينفسهرأىلأنه؟بالإسلامدانالعاصبنسعيدبنوخالد،)براهيم

.؟60ص،نفهالابقالمصدر(؟)
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النبولةوالسيرةالمسقشرثونبم

آخررجلعنهاويدفعهأبوهإلحهايدفعهالنارمنهاويةحافةعلىالمنام

أسلمفقد؟الفترةهذهبعدأسلمالذيالخطاببنعمرأما.مضها.لشِقذه

تتأذَى)؟(.أخقرؤيفومنالقرآنآياتسماعهمنلمَأثره

التي(الوجدانية)الهزةتلكالإسلامإلىقادتهمالمسلصِنمنكمتُرى

فتغسل،عليهمتتلىوهي،المعجزة،الساحرةالكريمنآرَملاآيا!أحدئتها

إلىاليقينونورعقولهمإلىالذكاءَقَلَأوتعيد،قلوبهمزيغوتزيلضمائرهم

حالمنالإنسانتنقلالضيالشاملة()الهزةهذهبعدوهلوأفئدلَهم؟بصائرهم

فضةتفيضوجيوبطعاماَ،تمتلئأمعاءفىِمحدود)منفعي(تفكيرحالإلى

وأماناَومكانةَغِنىَتريشقمةفيوهوعفانبنعثماندفعالذىِماوذهباَ؟

الأولى،الدعوةلحظاتفيويقفجاهليفعلىيتمزَدأنإلىوجاهاَ،ومحبةَ

والمكانةالغنىرافضاَ،وعشيرتهقومهبمواجهة،الخطيرة،الغامضهَالصعبة

إنهحتى؟والكراهيةوالخوفوالزرايةالفقرمنهابدلاَمختاراَ،والمحبةوالجاه

ءابَالاحظيرةإلىتعيدهأنأجلمنظهرهعلىتنزلوهيعمهبسياطليستهين

أموالهممنينفقواأنإلى-غيرهوعشرات-بكرأباديخعالذيوماوالأجداد؟

الرسولإنىَمح،درهمآخرإلىينفقونهاأجلهامنكدحواالتيالخاصة

لهمأبقمِت:جوابهفيكونبكر؟أبايالعيالكأبقيتالذيوما:الصذيقليسأل

نأإلى،المدقىالغنيئ،عوقاأبيبنسعددفعالذيوما!!ورسولهالثه

يكونفما،دينهعنيرتذَأنأجلمنوباطاَأوثقفوقدأمهتالُشوتيرفضى

إلىثانيةَتعودينثممرةمئةتموتينرأيتكلوأئمَياوالثه:يقولأنإلاجوابه

..(كثيرونوسعدبكروأبيعثمان)وغير!؟دينيعنذلكينَذرماالحياة

أفضلمنشبابالإسلامإلىانتمى"لقد:يقولنفسه)وات(إن

غيرهآخرونهنالكولكن،الفئةلهذهمَثَلأفضلسعيدبنوخالد،العائلات

متي!روابطتربطهم،القبائلوأشهرالعائلاتأقوىمنينحدرونوكانوا

.338/1:العربتاريخفيمحاضرات(1)
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بمالععاصرةةَه!لعلاالرؤوللهممعا!ط

ومنمحمد،اعداءمقذمةفيوكانوامكةفيالسلطةيملكودنالذينبالرجال

والأبناءءابَالاوالإخوةعلىأمثلةبدرمعركةفيوجدأنهالىنشيرأنالمهئم

.(1)"0.الحزبينكِلَاصفوففييقاتلونكانواالذينالأخوابنوالعم

هؤلاءينتميكاندينأىِإلىثم...نفسهيناقفالرجلوبذلك

المكيةالقبائلأشهرإلىينتمونالذينالحالومتوسطوالأغنمِاءالمترفون

منذتتنؤلكتابهحملاتكانتالذيالدينإلى؟ومكانةسلطةوأعلاها

الأغنياءرؤوسعلىصواعقوغيرهما()2(...القلم،)العلقالأولىبداياتها

الطاغيةأيديهميقبضونالذينبالأغحياء"نددتالتيتايَالاتلكوالزعماء،

.(3)"الحقعنوالمتكبرةالمعتزةالباغية

التيالعباراتلَلك،قليلقبلتاَوِلأوردناهالذيالسابقبالنصوشبيهة

كانالجديدللدينانتماءهوكأن..الخطاببنعمرإسلامدافعفيهايفسر

منقبيلتهإليهتنضهيأنيمكنماتجاوزفيتملكف)مصلحية(رغبةبسبب

الاقتصاديةالعواملإلىإشارهَأية-واتيقول-نجد"لا،وانحطاطتدهور

القبمِلة،فيمكانتهمنواثقاَكانوإنعمرفإنذلكومععمر(.إسلام)في

شعورهيكونأنيستبعدولا،مكةفيقبيلتهمكانةبسبببالضيقأحشَ

خشيةالمَبيلةقيادةيتولًونكانواالذلِنزملائهعلىحقدهضاعفقدبالضيق

.(4)"العامةالقبيلةحالةتدهورإلىللإسلاماعتناقهميؤديأن

.158صمكة،محمدفي(1)

الواقعة:،16:الإسراء،1Y-11:المزمل،161:هود،23-22:الزخرفسورةانظر(2)

ابراهيم:،48-47:غافر،37-31:سبا،4-1:الهمزة،29-25:الحاقة،48-41

الجاثية:،133:لأنعاما،12:الفرقان،04-36:الأعراف،67-66:الأحزاب،12

العلي:أحمدصالح:وانظر،22-21:النبأ،29-28:النازعات،24:الجن،31

.359-357لم1:محاضرات

.1/165:الرسولسيرة:دروزة(3)

.164-163صمكة،محمدفي(4)
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النه!ةوالسرةالمستشرمونبم

وفشل،طالبابيشعبفيالمعروفةالمسلمينمقاطعةمنوالموقف

والمصالحالاقتصادإلى-كذلك-بها)وات(يرجعالمقاطعةهذه

الفضولحلففيالآخريننيكر!شملالغيابمغزىدالا:فيقول،الاقتصادية

شيءِكلولكنشمس،عبدغيابعداما(المقاطعةوثيقةعلىالتوقيح)عن

معمتينةصلاتلعقدتسعىكانتالقبيلةهذهبأنَالاعتقادعلىيحمل

سياستهاذلكيوجهانمنلابدفكان،المشحركةمصالحهالخدمةمخزوم

التيالدوافعحولملاحظةتقديملضاجازواذا،القديمةالمحالفاتمناكثر

التحالفانالزمنبمرورأدركواإنهم:نقولاحَنإف؟المقاطعةتوقفإلىأدت

بمراقبةالقيامتحاولكانتالتيالقويةالقبائلمركزيمَؤيانوالمقاطعةالكبير

.(1)1(القبائلسائرمكانةهمهاخفاق،المكيةالتجارة

ونخوة،(2)معروفةالمقاطعةإلغاءإلىانسهتالتيالظروفوتفاصيل

إلاالإنسانةًلِبِجفيمركوزطبعالمظلومينوإنقاذالظلملمجابهةالإنسان

حشرياَمجتمعاَالبشريالمجتمعوعددنا،كإنسانهمَيِقعنجردناهإذا

القديمةالعربيةالأخلاقمستوىعلىأما..الصرفةالمصالحإلاتحركهلا

هذاوعلىوضوحاَ،أكثرتبدوالمسألةفإنَ،الثقيلالتاريخيالوجودذات

.جرىمانفهمأنيمكنالضوء

لكسبالمصاحبةالاقتصاديةالدوافعوترعلىيضربنفسه!ومحمد

القسليمرفضوأنسبقالذيالامانس(عن)وات(يقتبسهفيماالأنصار،

ياليلعبدوهممحمد،بهماتصلالذينالأشخاص"كان،باستغتاجاته

منبذلكفكانوا،للأحلافالمنتميةعميربنعمرقبيلةإلىينتمونواخوته

.196ص،نفسهالسابقالمصدر(1)

:أنساب:البلاذري،343-2/341خل!ات:الطبري،91-89منتهذيب:ما!ثهابنانظر(2)

.9.-87/2:الكامل:الأثيرابن،1/1/141:طبقاتسعد:ابن،1/336-335
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بمالمعاصر8الععلئةالر8*!!عامه

لهمبالصلويحإليهباستمالتهمالأملمحمداَراودوربما،قريشأنصار

.(؟)"الماليةمخزومسيطرةمنبقحريرهم

منبالانتقالعلاقةذاالإسلام"ظهور)وات(يجعلاَخرمكانوفىِ

سابقة:عبارةفيأكدقدالرجلكانواذدا،تجارياقمصادالىبرويالهَتصاد

هذاطرحإلىينتهيف!نهشيء"؟كلمقةيِشدكافتالعصرقلاقل"إن

نيوهوتلتقيا؟"2(.انيمكنالنظرئتينانامتناقضهناكهل9:السؤال

.(3)كلذامكانيرىآخرووكان

واسعاَمكاناَيفردالإسلامانعلى،العشرينللمرةللتأكيد،داعىِور1

تفهملاالسيرةبعفوقائعانَوعلى،الاقتصاديةوالدوافعالهكلاديةللعوامل

السماء،منمنزلكدينالإسلامولكن،كهذهدوافعضوءعلى1َزإ

اختلافعلىالإنسانيالوجودتواكبانلهاأريدَ،للبشريًةأخيرةوكدعوة

تاثيرايمنأثراَوأعمقشموليًةأكثرحركةهوإنما..وأوضاعهقابُلقت

والتقاليدالأعرافضربت،انقلابيةكدعوةوأنه،اقتصاديأومادي

والتحجيمالتزفنعلىاستعصاءاكحر،السائدةاليوميةوالمعادلات

صيغةمنالانتقالوبينظهورهبينبالعلاقةالقولوانالاقتصاديسن

الإسلاممعطيات،وأخرىلحظةبينتقطعه،أخرىصيغةإلىاقضصادية

السواء.علىوالتاريخمِةالعقيدية

فيالموضوعيةإلىأتربنظروجهات)وات(يطرحكلههذامقابلفي

حيناَويلحقيحيناَ،العاملهذااولويةفينفي،الاقتصاديالعاملعنحديثه

للمتغيراتالحقيقيالأساسهو)الدين(تجعلالتيالإسلاميةالرؤيةمعآخر

.221صمكة،محمدفي(1)

.135ص،ك!لكوانظر،\4rص،نفسهالسابقالمصدر(2)

.162ص،نفهالابقالمصدر(3)
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،لنه!يةوالسرةالعستشرهونبم

عنتماماَاتجاههفييخحلفتحليلوهو،والاجتماعيةوالسياسيةالاقسصادية

بقولنا:الموقفتحديد)أنستطيع)وات(:يقول،للتاريخالمادفيالححليل

والاجتماعيةالاقتصاديةبالأمراضواسععلمعلىمحمدكانولو،إنه

الديحيةالساحيةيعذُكانفإنه،بلادهوفيعصرهفيوالدينيةوالسياسية

الأمةأخلاقحددماوهذا.الناحيةبهذهاهحمامهحصرولهذا،أساسية

اهتماماَالدينمِةوشعائرهمبعقائدهمالأوائلالمسلموناهتمفقد،الجديدة

لماالمكسةالفحرةخلالبالسياسةخصوصاَيهغرجلاَأنَلوحتىشديداَ،

المعارضينمعالنضالاشتدحينسيماولا،بيسهمالعحشإلىارتاح

أولاَأفكارهماتجهتفقد،الرئيسالخلافموضوعمحمدنبوةوأصبحت

يكادولا،دينيئأساسعلىالإسلامإلىالناسدعيولهذا،الدينإلى

،الإسلاماعتضاقفيدورأيالسياسيةأوالاقتصاديةالواعيةللأفكاريكون

الأهميةأدركواقدأتباعهمنوالمتنؤرينمحمداَبأدننعحقدونحنهذانقول

إليهمبالنسبةأثرلهاكانءارَالاهذهمحلوإن،لرسالتهوالسياسيةالاجتماعية

.(؟)"المسلمينشؤونإدارةفي

نصابهافيالأمورتفحعالتي)الفكرة(هذه)وات(يؤكدآخرمكانوفي

السيالماديالتفسيرنظريةالشمالوذاتاليمينذاتبهاأطاحتأنبعد

علىالمسغئراتلكلتحتئةكقاعدةالإنحاجصيغةعلىبنواجذهاتَضع

جوانبلها-واتيقول-محمدجابههااليَالمشكلة"كانت:!الإطلاق

دينيهَالأساسفيكانترسالتهأنغير،وفكريةوسياسيةواقتصاديةاجتماعية

ولكغها،المشكلةلهذهالكامنةالديحيةالأسبابعلاجحاولتإنهابحبث

اشكالاَالمعارضةاتخذتلهذا،الأخرىالجوانبلمعالجةته!نا

.(2)"َةفلتخم

.16ه-164ص،نفهالسابقالمصدر(1)

.216ص،نفسهالسابقالمصدر(2)
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بمالاصرةإلعيئِئ-إيري!*ع!بيمعِإيلي

ولكنه،الماديالدافعيُغفللاالذيالمنظورلهذاثالثتاكمِدوثمًة

بل،الدينيةالأسبابتنفيلاالماديةالأسباب"انتماماَ:مكانهفييضعه

تكونأنيجبالدينيةالأفكارانهوالحقوالمَول،ممَكاملانالاثنان

والأهداف،فيهيعيشونالذىِالعامالوضعلِدركونالناسلتجعلضروريهَ

السياسيةمظاهرهالدينيالتفكيرنظرفيوللدين،وراءهايسعونالتي

ذلكمعوهو،الأدنىالشرقفيالحالهوهذا،ةيداصتَهلالاووالاجتماعيهَ

نأإدراكعنذلكيعمينااًلأيجبولكن،الغربئيننظرفيغريبةظاهرهَ

الصلةوثيقصحيحأدائماَكانمحمداهمًعزتالضيالحركةفىِالديضيًالجانب

الاْخرى،)1(.بالجوانب

بصددالغربيئالتقليدشذمن)التحرر(علىالقدرةهذهمنوانطلاقاَ

يعنن"هل:السؤالهذاكسابهمقدمةفي)وات(يطرح،الاقتصاديةالدوافع

وسوريةفارسفيالعربوانمشارالحجازفيجديدةديانةظهورأنهذا

عليهيجيبأنيلبثوماخطير؟"،اقتصاديبتغيُرمرتبطانالشماليةوافريقية

وأن،العربيةالجزيرةصحراءلَحطإلىبالإشارةيجيبمن"هناكبقوله

المسألةمؤقتاَ،جانباَلندع،الفتحطرقعلىالعربدفعالذيهوالجوع

وثيقبرهانهنادُ!ِسلأنهإلىنشيرأنويكفي،الاقتصاديالتغرُعنالعامة

مقبولة.فيهاالحياةكانتفلقدالصحراء)2(.فيالمناخيةالأحوالسوءعلى

كانوا-الجزيرةخارجالفتوحاتأثناء-أنهممحمدصحابةعنونسمح

أنًذلكخلالمنونشعر،يحبونهاالتيالصحراءحياةإلىادراجهميعودون

مابسببحالاَأفضلكانوابل،الماضيمنحالاَاسوأيكونوالمالبدو

فيصغيرةصناعاتوجدتولقد..المستمرمكةازدهارمنيستفيدونه

.24.-239ص،نفهالسابقالمصدر(1)

.439/3،445،453،454:التاريخفيدرامة،تولهنبيارنولد:انظر(2)
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لهثه!كةوالص!ةالممعقشرمونبم

منَسِلَععنسمع!ان)ووالحضر،البدوحاجاتلسلبيةسيماولاالحجاز،

سيرةكتابةفيمهقَةليستالصناعاتهذهولكن،الطاثففمصدرهاالجلد

.(؟)"َالاعفعاملآلنعذهامحمد

إشارةايةعلىبالنواجذيعضونللساريخالماديالتفسيراتباعنجدبينما

الكروملعصرعماليةتجمعات،جلديةصناعات:الغوعهذامن

فيتنطويي!لاتحليلاتهمعليهايقيموالكي؟ذلكشابهوماوتخميرها!!

وحكمةالشعراءوشعرالأنبياءنبوةحتى،الأعمىالمدرسيتضسجها

حدتصلاستنتاجاتإلى-ذلكخلالمن-يصلونوهم.الحكماء.

التقليدهذاوراءالانسياقيرفضو)وات(..الاستغرابي!يرالذىِالتمحُل

معتناقضاَ-ذاتهبحد-يمقانهبرغم،الحسنتلوالحيننقائضهمؤكداَ

انتمواالمسسضعفينإندأ..قليلقبلإليهاأشرناالتيأطروحاتهمنعدد

نفعبايتأثرهممناكثروالداخليالخارجيبقلقهممتأثرينللإسلام

إلىدفعهمقدالأشخاصبعفسأنَغريباَوليس..سياسيأواقتصادي

ان-ذلكمع-يبدوولا،فيهوالاقتصاديةالسياسيةالنواحيالإسلام

.(2)"َاريبككانعددهم

الواسعالاهتمامإلىكتابهمقدمةفيدعاالذي)ؤات(فإنحالةًيأوعلى

معيذهببانلنفسهيسمحلم،الساريخيةالوقائعتفسيرفيالماديبالعامل

التاريختةوالواقعةالمنطقحواجزكلم!خظياَ،المدىنهايةإلىالمقولة

منموضوعئةاكثرانهأثبتوبذلك..التاريخفيالبشريالذوْروتعقيدات

الأخطاء.منحشداصرىفوقعواروظ!ملاالدافعاغراهمالذينجل

.2.-ا9صمكة،محمدفي(؟)

.164ص،نفسهالسابقالمصدر(2)
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بمالمعاصرةالععلتةالرؤ!ة!!مقاط

يستطعلم،الغربيالعقلمكؤناتفيالأخرىالشذعواملبصددلكنه

)سوءدائرةفيمرةمنأكثرفوقع،نفسه)التوازن(أو)التحرر(يحققأن

الأخطاء.ِةَنظمفينقللمإن(الفهم

!أل!!س!
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ثمةالظ

الخاتمة

بم

معالتعاملخلالمنإليهانصلأنلِمكنالتيالنهائسةالمحضلة

على-الدراساتلهذهيمكنلاأنه،موقعهمكانأتاَ،المستشرقيندراسات

نأ(الأخيرةالعبارةهذهعلى،الانفعاليغير،العقلي)وبالتأكسد-الإطلاق

فيوالتوغلمعهاالتعاملعلىقديرةفتكونالسيرةمستوىإلىترقى

لها.العادلةالموضوعيةالصورةورسم،بعمقبنيضهاوإدراك،نسيجها

هذايتمخضولن،(العمل)منهجفيخللمنأكثرهناكأنذلك

مستوىعلىوالأخطاءالفهمسوءنقاطمنحشودِعنإلاالخلل

صحةالمترعالسيرةجسدعلىكالبثورتنتضرالتنالأخطاء..الموضوع

.والشروخالبقعصفحاتهعلىوتنثرفتشوهه،وعافيةَوتماسكاَ

الامانس(ب)وات(قارناإذاونحن..وآخرمستشرقبيننرقةًمث..نعم

يقترب..الرجلينبينتفصلواسعةَةَؤهوجدنا،بفلهاوزنحتىأومثلاَ،

المسلمينأبناءمنالسيرةلمقولا!إخلاصاَأشدًليبدوححىويقحربلهماأوً

يستحقجاداَباحثاَوليسلغاناَشئاماَليبدوحتىويبعدثانيهما.ويبعد.أنفسهم

..لاحتراما

بعضنقفنحنفها..النوعفيوليسالدرجةفيفرقفهوذلكومع

هودًكأكماحياديًةالمستشرقينلأكحرمكة(في)محمدكتابعندالوقت

البريطانىِالمستشرقعباراتولنتذكَر،عنهقيلوكمامقدمتهفينفسه

رودنسن(:)مكسيمالفرنسيالمستشرقعباراتإلىكذلكونشير)جب(،

الأسئلةيطرحبل،بحفموادبجمحفقطيهتملاعالماَترىأنالنادر"من

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


النه!ةوالسصةالمستشرمونبم

شديدةعلمئةامانةذلكإلىيضاف،علميةبصورةعليهاويجيبنفسهعلى

وتلك،الفكريالانفتاحهذا.الحقيقةاماملهحيلةلافكرعنتممدر

منجعلوجوهرقيأصيلهوعماالكشففيالمهارةوهذه،العلميةالأمانة

.(؟)1(الإسلامنبيئعنالدراساتفيَايخِلراتحدثاَمحمدعنكتابه

منهجفيالخللجوانببعضنععلىبنافإذاالكتابهذاأمامنقف

وإثارةالكيفيالحفيحدتصلفيهامبالغنقديئهنزعة:السيرةحقلفيالعمل

الجزمبصيغتثبتافتراضيهَنزعةتقابلها،المسقَماتبعضفيححىالشذ

،المعاصرةالبيئتةلل!تأثيراتواسقاط.اساساَهعوَهلوبمشكوكهوماوالتأكيد

البشِةمقولاتعلىتستعصيتكادواقعةِفيالوضعيَللمنطقلهاعمال

الخالص.العقلوتعليلات

علىمستشرقأقيبمقدورس!يلانهإلىكلةهذامننخلصأنونسحطيع

ونزوعه،وحيادتته،دوافعهواعتدال،ثقاففالَساعمنكانمهماالإطلاق

،هناكأوهنا،يرتطمأنلابذَللسيرةتحليالأَيطرحِأنإلا،الموضوعي

الأساستة،حقائعَهامنبعضاَويخالفومسلَماتها،وبداهاتهابوقائعها

.العاملنسيجهاوتمزيقاَلروحهاتزييفاَ-متعمدغيرأومتعمداَ-ويمارس

!لأ!!له!س

.(المدينةفي)محمدكتابغلافعلىالناثراعتمدهالذيرودنسنتعليقمن(1)
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والعراحمعالميمادراهم

والمرأجحألمعا+وأهع

بم

الكريمالقرآن

.(ـه630)تالجزريالدينعزالأثير:ابن

.(م9671-9651)-بيروت،صادردار،التاريخفيالكاهك+

.(ـه279)تجابربنيحيىبنأحمد:البلاذري

الثه،حمسدمحمدتحقيق،الأولالجزء،الاْشرافانساب+

،المعارفدار،العربيةالدوللجامعةالمخطوطاتسهد

.م1959-القاهرة

.(ـه230)تمحمدسعد:ابن

طبع،ورفاقهسخاوإدوارتحقيقالكبير،الطبقاتكتاب+

.م1925-أبريل-ليدنطبعةعنمصوراَ

.(ـه310)تجريربنهحمد:الطبري

إبراهيم،الفضلأبيمحمدلَحقيق،والملوكالرسلتاريخ+

.(م1962-1961)-القاهرة،المعارفدار

.(ـه735)تالزبيديأحمدالدينزين:المباركابن

الطبعهَ،للبخاريالصحيحالجامعلأحاديثالصريحالتجريد+

هـ.1386-بيروت،لإرشادادار،الثانية
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العهوولوالس!ةنومرم!ثسملابم

.(ـهVIA)تالملل!عبدمحمدأبو:هشامابن

الثائية،الطبعة،هارونالسلاملعبدهشامابنسيرةتهذيب+

.م1964-القاهرة،الحديثةالعربيةالمؤسسة

.(ـه207)تواثدبنعمربنمحمدالواثدي:

جامعةمطبعةجونسرر،مارسدنتحقيق،المغازيباَمك+

.م1966أكسفورد

.وتوماسسيرأرنولد:

ورفاقه،حسنابراهيمحسنترجمة،الإسلامإلىالدعوة+

.م1971-القاهرة،المصريهَالحهضةمكتبة،المالثةالطبعة

.كارل:بروكلمان

الطبعة،والبعلبكيفارسترجمة،الإسلاميةالشعوبتاريخ+

.م1968-بيروت،للملالِينالعلمدار،الخامسة

محمد..د:البهي

الطبعة،الغربيبالاستعماروصلفالحديثالإسلاميالفكر+

.بيرو!،الفكردار،الخامسهَ

الدين.عماد:خليل

-بيروت،للملايينالعلمدار،للتاريخالإسلاميالتفسير

9Vt??.

الرسالة،مؤسسة،عشرةالثالحةالطبعة،السيرةفيدراسة

.م1981-بيروت

المكتب،والتحليلالمنهجفيفصول:الإسلاميالتاريخفي

.م5IAA-بيروت،لإسلاميا
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لمرا"!المصالهراهم

ميل.!:درمفغم

بم

إحياءدار،الثانمِةالطبعةزعيتر،عادلترجمةمحمد،حياة

.م1949-القاهرة،العربيةالكتب

عزة.محمد:دروزة

الحانية،الطبعة،الكريمالقرآنمنمقتبسةصور:الرسولسيرة+

.م5196-القاهرة،البابيعيسىمطبعة

ورفاثه.العزيزعبد.د:الدوري

بغداد.،النهفمةمكتبة،الساريختفسرِ+

.رترينها:دوزصي

حسن.دترجمة،الأولالجزء،إسبانيهَمسلميتارلخ+

-المَاهرة،المعارفدار،العامةالمصريةالمؤسسة،حبشي

.م1963

.الجزائريإبراهيموسليمان(الجزائريالدين)ناصرآتيين:دينيه

عبدومحمدمحمودالحليمعبدلَرجمة،الثهرسولمحمد+

.م1959-القاهرة،العربيةالشركهَ،المالثةالطبعة،الحليم

نجيب.:العقيقي

.م1964-القاهرة،المعارفدار،المستشرقون

جواد..د:علي

،الأولالجزء،(النبوية)السيرةالإسلامفيالعربتاريخ

.م1961-الزعيممطبعةبغداد
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النبولهةوالسرةالمستشرهونبم

أحمد.صالح.د:العلي

الثالثة،الطبعة،الأولالجزء،العربتاريخفيمحاضرات+

.1964r-الإرشادمطبعةبغداد

أسد(ء)محمدليوبولد:فايس

العلمدار،السادسةالطبعة،الطرقمفترقعلىالإسلام+

.م1965-بيرو!،للملايين

.الخالديومصطفىعمر،فزوخ:

المكتبة،الرابعةالطبعة،العربيةالبلادفيوالاسضعمارالمبشير+

.م0971-بيروت،العصرية

.يوليوس:فلهاوزن

،ريدةأبيالهاديعبدمحمدترجمة،العربيةالدولةتاريخ

-القاهرةوالحشر،والترجمةالضأليفلجغة،الثانيةالطبعة

r 1 VIA.

.هونتغومري:توا

العصرية،المكتبة،بركاتشعبانتعريب،مكةفيمحمد+

.بيروت

نفسه(والناشر)المترجمالمديمةفيمحمد+

إسرائيل.:ولفنسون

،الإسلاموصدرالجاهليهفيالعربيلادفياليهودلاريخ

.م1927-القاهرةالاعتماد،مطبعة
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بملمراجعوالمصالهراهم

:Margolluth

The,(طه"488- Early Development of Mohammedanism

.(1914

.(1905Mohammed and the Rise of Islam. (London

The Relations between Arabs and Israelits prior the Rise of

.(1924Islam (London

:Muir, Wiliam

.(1891The Caliphate, its Rise, Dicine and Fall, (London

.(1913The Incyclopeadia of Islam (London and Leyden
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المو!ولمحاتفيولي

........................اساسمةملاحظات

....................)الغربئي(الموقفتطؤر

الكيفيئوالنفي،والافتراضالشذ،فيالمبالغة:أولاَ

......ء.......ء.........الشاذالضعيف
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